
Protokoll fra 

Landsstyremøte 
NLM ung 
 
 
Dato   28.8.2020-29.8.2020 
Tid   18.00 – 21.30 + 09.00-12.00 
Sted   NLMs Hovedkontor, Sinsenveien 25, Møterom A ved resepsjonen 
 
Tilstede:  Tarjei Tørre Asprusten (styreleder), Mons Gunnar Selstø (nestleder), Andreas 

Gjøra, Eilin Åsland (1.vara) 
Ikke tilstede: Dordi Anna Apeland, Sunniva Fuglestveit, Håvard Måseide eller Thor 

Fremmegaard (HS) 
Fra administrasjonen: Hans Kristian Skaar og Kjersti Lilleaasen 
 
Referent   Kjersti Lilleaasen 
Åpning og bønn: Salme 51, Mons Gunnar 
Neste møte:   Lørdag 31.oktober  
 
 
 

Saksliste                                                                                                                               : 
 

20/20 – Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Type sak:  Til beslutning 
Vedtak:   Innkalling og referater godkjennes uten merknad 
 
 

21/20 – Diverse orienteringer fra daglig leder 
Type sak:  Til orientering 
 
Orienteringer: 
The Bible Project:  

- Pedagogisk verktøy for Bibelformidling – NLM ung har vært med å ta initiativ for å få norsk 
oversettelse gjennom NORME-ung samarbeidet  

- Før sommeren: Norge rykket opp på prioriteringslisten, innsamlingsarbeidet har vært godt, og 
nå starter arbeidet.  

- Plattformen for dette er bibel.no.  
- Alt skal være klart sommeren 2021, det første materialet (Lukas/Acta) kommer før jul 2020. 

 
Coronasitusjoen for barne- og ungdomsarbeidet i NLM  

- Mange er tilbake til «normalen» (skole, byforsamlinger osv) med noen tilpasninger. Men vi har 
også fått tilbakemeldinger om at en del velger å ikke starte. 
 
 

22/20 – Diverse orienteringer fra administrasjonsleder 
Type sak:  Til orientering 
 
Orienteringer: 
Personal/Ansettelsesprosesser 



- Aase Victoria Wangen er i gang som redaktør for iTro i 40 % stilling, hun jobber også 50 % i 
Utsyn.  

- Erika Vestre takket ja til 60 % som arrangementskonsulent, så hun har nå økt stilling i NLM ung 
ved siden av sjelesorgstudier.  

- Vi har valgt å utlyse UL prosjektleder-stillingen på nytt. 
 
Rapport fra ulike prosjekter 

- Superblink/Barne-TV 
o Superblink går over fra 8 til 5 nummer i året i bladform 
o Det kommer Youtube-kanal for barne- og familiearbeidet.  

- Arrangementer og vurderinger: 
o Ettåringskurs: gjennomføres som normalt, med smittevernhensyn 
o Frontline: gjennomføres som en kombo av fysisk arrangement og digitalt 

arrangement, åpner for 200 fysisk, tilbyr ikke overnatting og mat. Det blir lokale 
arrangement både på skoler og i forsamlinger.  

o Vision: vi er i dialog med skolene om hvordan vi gjennomfører dette 
o PULS: påmeldingen er fulltegnet, gjennomføres som normalt med gjeldende 

smittevernhensyn 
o TeFT-team: avlyst skoleåret 20/21  

 
Økonomirapport 2.kvartal 

- Her vil ting se veldig annerledes ut grunnet UL/Corona. På inntektssiden ser UL-bildet helt 
annerledes ut. Dette gjelder også mange poster på utgiftssiden.    
 

 

23/20 – Orienteringer fra BUR regionene/LS 
Type sak:  Til orientering 
Referater:  BURNord 24.3.20, BURNord 14.5.20 
 
LS takker for referatene, og håper vi får til nytt fellesmøte med BUR i Nord.  
 
 

24/20 – Strategi 2021-2030 
Type sak:  Til diskusjon 
Ansvarlig:  Tarjei 
 
Saken ble diskutert, og innspillene oversendes arbeidsgruppen for ny strategi.  

 
 

25/20 – Strategi på mellomlang sikt  
Type sak:  Til diskusjon 
Ansvarlig:  Hans Kristian  
 
Innledning ved Hans Kristian: 
Det er staben i NLM ung og NLM ungs ledermøte som har jobbet med handlingsplan den neste tiden. 
Både generelt, men også ref Corona-situasjonen. Denne må ikke vedtas i LS, men deres innspill tas 
med og tillegges stor vekt  
 
Innspill:  

- Planen ser fin ut, mange gode valg og prioriteringer 



- Ut i Norge: flere barnelag som avventer situasjonen nå. Satsning på barnelagene, kallet til å 
drive arbeid blant barn må løftes opp til en ny generasjon.  

- Synes det var kult med basic bibelundervisning til nyfrelste: finnes ikke på YouTube på norsk.  
- Omfattende: det er mye her: må noe kuttes? 

 
 

26/20 – Arbeidet på Island 
Type sak:  Til orientering og diskusjon  
 
Innledning ved Hans Kristian: 

- SIK forsøker å finne veien videre i arbeidet, de har nå valgt seg ut noen nye satsningsområder.  
 

Innspill:  
- LS ønsker å fortsette å støtte ref. kontrakt. Vi takker ja til invitasjonen om å være med og bidra 

der det er hensiktsmessig, og dermed også med en naturlig konsekvens bruke mer tid på 
dette.     
      

 

27/20 – UL Online 
Type sak:  Til orientering  
Ansvarlig:  Hans Kristian 
 
Innledning ved Hans Kristian:  

- Sammenlignet med tidligere evalueringer: Høyere snittalder på evalueringene, færre nye som 
evaluerer, flere fra Rogaland som evaluerer. 

- Ingen nedgang i møteopplevelsen: det er gøy å se. 
- Færre som opplever møtene som lange, flere som mener det er god variasjon, og gode taler.  
- Må være obs på at kommentarer ikke alltid gjenspeiler tallene.  
- 89 % av de som har respondert så UL sammen med andre 

 
Innspill:  

- Veldig bra jobbet, UL var gjenkjennbart 
- Takknemlighet for at dette ble gjennomført. 
- Har gitt mulighet til å se potensiale i online sendinger 

 
  

28/20 – Instruks NLM ungs Landsstyre   
Type sak:  Til beslutning  
Vedtak:  Oppdatert instruks for NLM ungs Landsstyre vedtas med de merknader som kom fram 

i møtet.  
 
Innledning ved Kjersti: 
LS sin instruks bør nå vedtas igjen. Det er mulig å vedta den som den er, men punkter som kan 
diskuteres er: ansettelser, antall møter per år, hvor mange vara møter fast, samt praksis rundt digitale 
møter/saksbehandling utenfor møter.   
 
Innspill:  
Ansettelser: 
Konklusjon: LS ansetter alle medarbeidere i faste stillinger fra og med 50 % i NLM ungs 
hovedadministrasjon. Stillinger under 50 % og stillinger som ikke er fast ansettelse delegeres til 
administrasjonen.  



Møteplan: 
Konklusjon: Det skal avholdes minimum fire møter per år.  
Innkalling: 
Konklusjon: Styremedlemmene og første og andre vararepresentant innkalles skriftlig og med 
tilstrekkelig varsel.  
Styrebehandling uten møte:  
Konklusjon: Punkt 10 strykes, Punkt 9 endres til: Leder i NLM ung, eller den lederen velger fra 
administrasjonen, skal stå for presentasjonen av den enkelte styresak. Styret kan treffe beslutning når 
minst tre medlemmer er tilstede i møtet, eller på annen måte deltar i styrebehandlingen. 
Styrebeslutning treffes ved flertallsvedtak blant de som deltar i behandlingen av saken. I saker hvor 
det er uenighet innad i styret bør vedtak primært fattes i fysiske møter.  
Revisjon av styremal: 
Konklusjon: Styremalen evalueres og revideres etter hvert andre landsmøte, … 
 

 
EVENTUELT 
1.vara representant Eivind Bø har trukket seg fra styret. Det betyr at Eilin Åsland nå blir første 
vararepsentent, og at vi i utgangspunktet ikke har flere. Etter forrige landsmøte var det flere 
kandidater til styret. Disse kontaktes for å høre om de fortsatt har mulighet til å stille som 
vararepresentanter.   
  


