
Protokoll fra 

Landsstyremøte 
NLM ung 
 
 
Dato   18-19.10.19 
Tid   17.30-21.00, 09.30-15.00 
Sted   Misjonssalen Ålesund 
 
Tilstede:  Tarjei Tørre Asprusten (styreleder), Andreas Furnes, Live Dorthea Gusland, 

Mons Gunnar Selstø, Andreas Gjøra (1.vara),  
Fra administrasjonen: Hans Kristian Skaar og Kjersti Lilleaasen 
Ikke tilstede:    Aina Seilskjær Granberg (nestleder), Barbro Johanne Svendsen (2.vara),  

Håvard Måseide eller Thor Fremmegaard (HS) 
 
Referent   Kjersti Lilleaasen 
Åpning og bønn: Sang/Tarjei  
Neste møte:   6-7.desember 2019  
 
 
 

Saksliste                                                                                                                               : 
 

18/19 – Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Type sak:  Til beslutning 
Ansvarlig:  Tarjei 
Vedtak:   Innkalling og referatet godkjennes uten merknad 
 

 
19/19 – Diverse orienteringer fra daglig leder 
Type sak:  Til orientering 
Ansvarlig:  Hans Kristian 
 

- Ung:Tro 
o Ny retning i arbeidet: Alt reell nystarting av fellesskap vil ikke bli kalt Ung:Tro lenger.  

- Ung Global 
o Prosess som vi jobber med– UL temaet legger opp til lansering på UL2020.  

- Island 
o SIK feirer 90 år 
o Administrasjonen bes om å følge opp mer struktur på samtalene med arbeidet vi 

støtter.   

 
20/19 – Orienteringer fra administrasjonsleder 
Type sak:  Til orientering 
Ansvarlig:  Kjersti 
 

- Ressurser: 
o Kort og Godt Bibelfortellinger: solgt 150 stk nå  
o Barnas Misjonsprosjekt: nytt materiell fra Mongolia, får mye god respons fra andre 

organisasjoner på misjonsformidling til barn.  



o Superblinks julehefte: trykket i stort opplag 
o Aldri Alene: samarbeid med Acta og Søndagsskolen, lanseres på 

Trosopplæringskonferansen.  
o Levende Tro: nest siste planlagte hefte ute nå (i den kraft Gud gir) 
o Ta Vare på Hverandre lanseres på fagdag 25.10. 
o NLM ung har fått nettbutikk. 

- Arrangementer:  
o Vi har gjennomført ettåringskurs.  
o Vision arrangementene starter nå. Tema: Sannhet. Arrangeres på 11 skoler, 4 før jul.  
o Puls – unge voksne konsept: første helg fra 31.oktober til 3.november. 21 påmeldte 

per dd, aldersspenn fra 23-38, fra Tromsø til Kristiansand.  
- Støtteordninger: 

o NLM ungs leir og arrangementsstøtte: Det er mange som søker, positivt for oss som 
organisasjon. 

- Regnskap/økonomirapport: 
o Driftsresultatet er på 3,1 millioner under budsjett, hvorav 2,5 er lønn.  
o UL regnskapet er ikke avsluttet, men ser ut til å bli noe bedre enn fjoråret. 

- Personal: 
o Oppdateringer siden forrige møte – vi har behandlet saker på mail: 

▪ Erika Vestre har takket JA til stilling som Arrangementskonsulent  
▪ Ingebjørg Fauske har takket JA til økt stilling, Ungdomskonsulent 80 %  
▪ Simeon Ottosen har gått opp til 40 % stilling 

 

21/19 – Orienteringer fra BUR regionene/LS 
Type sak:  Til orientering 
Ansvarlig:  Tarjei 
 
Forelagte orienteringer:  
BUR Region Øst 28.8.19 og 7.10.19, BUR Region Sørvest 22.8.19, BUR Region Nordvest 20.9.19, BUR 
Region Nord 28.8.19. 
 
Kommentarer:  

- Vi takker, leser og setter pris på orienteringene fra regionene.  
 

22/19 – UL2019 
Type sak:  Til orientering og diskusjon 
Ansvarlig:  Hans Kristian 
 
Innledning – fra UL 2019: 

- 25 % økning i antall ukespass, dagspass omtrent som i fjor, kollekt: omtrent som i fjor. Det 
kom inn 150 000 på basar i tillegg.  

- Rapport basert på deltakerevaluering (vet ikke om det er representativt) 
o Økning på jenter 
o De fleste kommer fra Kristiansand-Bergen (kyststripen), flest fra Rogaland, Hordaland 

og Vest-Agder + Møre og Romsdal.  
o Basert på 5 års perspektiv: Størst nedgang i Rogaland, Møre og Romsdal og Vestfold. 

Agder og Hordaland har økning. Internasjonal er det også økende. 
o Synkende alderssnitt på UL  
o Tilhørighet: økning ser ut til å komme fra DNK og Pinsebevegelsen.  
o Hva betyr mest: Kveldsmøter, lovsang, morgenmøte, seminar. 

- Passerte 2000 grensen på kveldsmøte. Folk tar imot Jesus på stand og seminar også. 



Innspill: 
- Møtene var litt mer nedpå i stemning 
- I utgangspunktet fan av å utfordre musikksjangere: men tar ned energien her også.  
- Aktivitetstilbudet: veldig sportsbasert. Kan man tenke annerledes? Er det noe som treffer de 

som for eksempel er opptatt av musikk?  
- Fritiden er viktig: er det mulig å utvide natt-teltet?  

 
 

23/19 – Strategi 2021-2030 
Type sak:  Til diskusjon 
Ansvarlig:  Hans Kristian 
 
Nå starter snart skriveprosessen for den nye strategien, og arbeidsgruppen som jobber med strategi 
har bedt de operative lederne og gi noen styringssignaler: er det noe spesielt vi vil løfte opp?  
 
Oppsummering av innspill – fokus på:  
 
UT (vinne):  
1. Utadrettet relasjonelt arbeid (må defineres): her må vi også bli bedre på det vi ikke kan (her har vi 

mangler) 
- Grunnlaget: våre medlemmer som enkeltpersoner og grupper og forsamling, nasjonalt (region 

og nasjonalt) og internasjonalt 
- Spesielt: der det ikke er så mye arbeid  

2. Diakoni her – lære kristen tjeneste i praksis, herunder bistand.  
- Globalt: verdens ende perspektivet / integrering: vi ønsker å ha et globalt perspektiv, NLM 

utland lager sin strategi – vi er med på det i felles strategi. Interessant og for eksempel få inn 
UL mer globalt? Kunne internasjonale grupper kommet? 

 
INN (bevare):  
1. Fellesskapsutvikling. Satsning på forsamling: ekstra trykk på overgangsfaser.  

a. Skole  
b. Unge voksne gruppen. Enkelte fellesskap bør utvikle seg til å bli attraktive for 30 ish 
c. FÅ INN UTADRETTET PERSPEKTIVET – forsamlinger bidra til fellesskapsutvikling med det 

misjonale perspektivet 
2. Trosopplæring: forsamling og familie 
3. Lederutvikling 

a. Mange vil ikke ta ledelsesansvar – gjelder både unge og voksne. Har ikke frimodigheten.  
 
 

24/19 – Prioriteringer i NLM ung 2020 (mtp budsjett) 
Type sak:  Til diskusjon 
Ansvarlig:  Kjersti 
 
Innspill:  

- Sjekke ut muligheten for prosjektstillinger som kan forske på ulike ting: for eksempel urbant 
barne- og ungdomsarbeid.  

- Det kristne arbeidet på skole må prioriteres 
- Vi har mye bra opplegg: bruke mer på promotering! 

 

25/19 – Fellesmøte med BUR Nordvest 
 



Vi hadde fellesmøte med BUR i Nordvest. Samtalen ble etter avtale ikke referatført.  
På agendaen: orienteringer, samtale om arbeid i distriktet og trosopplæring i hjemmet. 

 
 
EVENTUELT 
 
 


