
 1 

 
 
 
 
 
 
 

  Protokoll NLM Ung Landsstyre 

Type Landsstyremøte NLM Ung Dato 8-9.9.17 

Sted NLM HK, Sinsenveien 25, Oslo 
Møterom C, 4.etg  

Klokka 17.00-21.00 
09.00-12.00 

Ref Kjersti Lilleaasen Møte nr 03/17 

Navn Fork. Epost Tilstede 

Magnus Mjelstad (leder) MM mmjelstad@outlook.com   X 

Tarjei Asprusten 
(nestleder) 

TA Tarjei.asprusten@gmail.com X 

Andreas Furnes AF afurnes@nlm.no  X 

Mons Gunnar Selstø MGS moselsto@nlm.no  X 

Astrid Rydland Aasen ARA asryb@hotmail.com   

Karsten Tollheim 
(1.varamedlem) 

KT ktollheim@gmail.com  X 

Håkon Rydland (2. 
varamedlem) 

HR hrydland@gmail.com  

Ragnhild Kråvik 
(3.varamedlem) 

RK ragnhild.kravik@gmail.com   

Jon Georg Fiske 
(4.varamedlem) 

JGF jfiske@nlm.no    

Hans Kristian Skaar 
(Leder NLM Ung) 

HK hskaar@nlm.no  X 

Kjersti Lilleaasen 
(Admin.leder NLM ung) 

KL klilleaasen@nlm.no  X 

Thor Fremmegård 
Eller Håvard Måseide (HS 
representanter) 

TF tfremmegaard@fjellheimbibelskole.no 
eller havard@agens.no   

 

Åpning 
og bønn 

Magnus, Salme 46 

Neste 
møte 

27.oktober, 15-19, Misjonssalen 
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 Orienteringer Merknad  

 Fra HS MM/HKS 

 HS hadde blant annet følgende saker opp: 
✓ Ansattrepresentanter i HS og Regionstyrene  
✓ Personalsaker 

✓ Økonomi 

 

 Fra administrasjonen HKS/KL 

  
 

Oppdatering av staben  
✓ UL: Mulighet til å omorganisere litt på drift av arrangementskomiteen når 

Morten flytter til Rogaland 

✓ iTro: alle nyansatte er nå i gang i sine stillinger 
 

Oppdatering på våre prosjekter/vår aktivitet 
✓ Vi laget opplegg for DNA-søndag (identitets/visjonssøndag) sammen med 

NLM Norge 
✓ Ettåringskurs: tre kurs dette skoleåret også, Solbukta, Modum og Malmøya. I 

underkant av 30 ettåringer er aktuelle. 
✓ Ressurs for ungdomsarbeidere/ettåringer: i forhold til psykisk helse; mål om 

å ha tekstene klare for «sensur» i februar 2018 
✓ Trosopplæringsressurser: lages nå fram mot GF 
✓ Siembra: nye filmer (fortsatt utdanning) fra Sør-Amerika, ressursgruppe 

jobber videre med økt løft på Siembra. 
✓ Barnas Misjonsprosjekt: nytt prosjekt på Tanzania 
✓ UngLeder Norge: klart for oppstart, opplæringsdager utover skoleåret i Oslo, 

Drottningborg og Bergen. Vi ruller litt forsiktig ut i egen organisasjon.   
✓ Ung:Tro: noen nye har flyttet; Tiller og Kristiansund 
✓ Levende Tro bibelgruppeopplegg, gitt ut hefte 2 «Jeg er», legges ut på iTro 

utover høsten 
✓ TeFT team: var i Kina i sommer, neste team er Peru nyttår 2017/2018, så 

Etiopia i påsken 2018.  
✓ Fellesskap 18 blir 13-15.april 2018 på Fjellhaug. Tema: Bevegelse. 
✓ Superblink: venter på avklaring rundt økonomiske rammer fra Ledermøtet i 

NLM  
✓ Vision går videre som tidligere 
✓ Frontline: siste helga i oktober 2018, torsdag til lørdag.  

 

Regnskapsrapport per 2.kvartal 2017  

 
Samarbeid i barne- og ungdomsorganisasjoner/konfirmantarbeid 
✓ Innledende orientering, kommer opp som egen sak litt senere. 

 
Konfirmasjon i NLM 
✓ Temaet har blitt diskutert sammen med Ung-Lederne i regionene på egen 

samling.  
✓ Regionene ser ulike ut mtp omfang 

 
 

 Annet  

 To forelagte referater fra regionene 
LS takker for orienteringene og tar de til etterretning. Det er flott at vi kan få 
følge arbeidet i regionene. Vi ønsker å oppfordre til å ta kontakt med oss dersom 
de har konkrete saker vi kan bistå inn mot. 
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Sak Fremstilling Merknad  

9/17 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige Landsstyremøte   

 Vedtak:  
Innkalling og referat godkjennes uten merknad 

 

10/17 UL 2017  

 Informasjon fra Styringsgruppa v/Andreas Furnes: 
Tendens i tilbakemeldingene: 
✓ Det er gode tilbakemeldinger 
✓ Folk har blitt frelst på UL 
✓ Misjonsfokus – men Jesus-sentrert 
✓ Møter, Seminar og Lovsang scorer som regel høyt, også i år 
 
UL2018: 
✓ Temaet er et TRE (symbolet).    

 
Vedtak: 
Landsstyret takker for vel gjennomført UL. Administrasjonen tar med seg 
innspillene fra samtalen i planleggingen av UL2018. 

 

11/17 Landsmøte 2017  

 Program og saksliste:  
✓ Flytte samtale om arbeidet til etter kaffepausen (varavalg og samtale om 

arbeidet)  
✓ Ung:Tro funker bra når man presenterer konkrete steder – HKS gjør det! 
✓ Administrasjonen gis frihet til å justere programmet etter behov og innspill 

fra staben. 

 
Vedtak: 
Programmet og sakslisten for Landsmøte 2017 godkjennes med de 
merknader som foreligger. Administrasjonen tar med seg øvrige innspill 
og jobber videre med detaljene rundt Landsmøtet. 

 

12/17 NLM ung og Island  

 NLM ung (v/Hans Kristian) har hatt kontakt med SIK på Island tidligere, og 
dialogen har vært opprettholdt med jevne mellomrom. Nå har styret i SIK sagt at 
de har en drøm om å ansette en person som kunne drive med ungdomsarbeid i 
SIK, men at de mangler midler.   

 

Vedtak: 
Administrasjonen oppfordres til å jobbe videre med muligheter på Island, 
og gå i samtaler med andre organisasjoner om evt. samarbeid. LS ønsker 
å ta opp igjen saken når mer konkret informasjon foreligger. 

 

13/17 UKT konferansen  

 Vedtak: 
LS ønsker ikke at NLM ung går inn som medarrangør på UKT-konferansen, 
men oppfordrer til deltakelse fra organisasjonen. 
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 Eventuelt  

 Valg til styre og leder – innmeldt av Tarjei Asprusten 
Det ble samtalt om saken, Landsstyret er opptatt av det er tilstrekkelig 
antall kandidater til at det er reelle valg til alle posisjoner.   

 
NESTE MØTEDATOER: 
27.oktober – 15-19 i Misjonssalen 
8-9.desember 2017 

 


