
Protokoll fra 

Landsstyremøte 
Misjonssambandet ung 
 
 
Dato   8.10.21 
Tid   17.00-21.00 
Sted   Sinsenveien 25, Oslo 
 
Til stede:  Sunniva Fuglestveit (styreleder), Mons Gunnar Selstø (teams), Andreas Gjøra 

(teams), Malene Bjørgaas, Joakim Halvorsen, Andreas Skjelde (Teams, kun sak 
17).  

Ikke til stede: Dordi Anna Apeland 
Fra administrasjonen: Hans Kristian Skaar og Kjersti Lilleaasen 
 
Referent   Kjersti Lilleaasen 
Åpning og bønn: Sunniva 
Neste møte:   Avklares i egen sak i møtet, sendes ut på e-post i etterkant 
 
 
 
 

Referatpunkter                                                                                                                           
 

13/21 – Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Type sak:  Til beslutning 
Ansvarlig:  Sunniva 
Vedtak:   Innkalling og referat godkjennes uten merknad 
 
 

14/21 – Konstituering  
Type sak:  Til orientering og beslutning 
Ansvarlig:  Sunniva 
Vedtak: Landsstyret består i perioden 2021-2023 av Sunniva Fuglestveit (leder – valgt til 2025), 

Andreas Gjøra (valgt 2021-2025), Andreas Skjelde (valgt 2021-2025), Mons Gunnar 
Selstø (valgt 2019-2023) og Dordi Anna Apeland (valgt 2019-2023). Varamedlemmer 
er Malene Bjørgaas (1.vara), Joakim Halvorsen (2.vara), Magnar Øygarden (3.vara) og 
Per Magnus Austnes (4.vara). Landsstyret har konstituert seg med Andreas Gjøra som 
nestleder, og Malene Bjørgaas som representant til Styringsgruppen for UL (SG). Den 
siste representanten til SG avklares til neste møte. Leder eller nestleder stiller på 
møter i Misjonssambandets Hovedstyre dersom de har mulighet.  

 

 
15/21 – Misjonssambandets Rådsmøte – utsendinger og saker  
Type sak:  Til orientering og beslutning 
Ansvarlig:  Sunniva/Hans Kristian 
Vedtak:  LS velger Sunniva Fuglestveit og Malene Bjørgaas som representanter til Rådsmøtet.  
 

 
 



16/21 – Rolleforståelse styre og administrasjon 
Type sak:  Til diskusjon 
Ansvarlig:  Sunniva/Hans Kristian 
 
Referatpunkter:  

- Saken ble drøftet 
- Styret ønsker referater fra stabsmøter og andre relevante møtepunkter tilgjengelig i Dropbox 

mappe 

 
 
17/21 – Orienteringer fra daglig leder 
Type sak:  Til orientering 
Ansvarlig:  Hans Kristian 
 
Orienteringer: 
Misjonssambandet ung – hvem er vi og hva gjør vi?  

- Jobber etter strategi fra 2012: Med misjonsbefalingen som utgangspunkt. 
Misjonssambandet og Misjonssambandet ung 

- To ulike organisasjoner: bygd opp på ulik måte 
- Lokallagene er innmeldt i begge organisasjoner.  

UL 2021 og 2022 – se vedlegg 3 
- UL i 2021: var digitalt arrangement med lokale camper. God oppslutning på camper, 

opplevelsen er noe lavere seertall.  
- UL 2022: blir på Oslofjord Convention Center. 

Andre arrangementer  
- Ettåringskurs: 31 deltakere, var på Eina/Gjøvik. De fikk servert variert program, noen praktiske 

seminarer om ungdomsarbeid, Gen Z, forbildefunksjon, grensesetting, rolleforståelse osv. 
Ellers godt fellesskap. Vi har tre kurs i året.  

- The Send: Vi er med som arrangør på NIVÅ 1 (det laveste nivået). Andreas Nordli/UiO booket 
Telenor Arena, og ønsker å bruke The Send som ramme for formålet: samle kristen-Norge for 
misjons-mobilisering.  

Arbeidet på Island 
- SIK (samarbeidsorganisasjon på Island) kom med en forespørsel til oss for noen år siden. Vi har 

støttet en 50 % stilling. Han vi ansatte har gått ut av stillingen. Han har blitt erstattet av en 
dame som har vært misjonær for oss, og som kan norsk. 

 
 

18/21 – Orienteringer fra administrasjonsleder 
Type sak:  Til orientering 
Ansvarlig:  Kjersti 
 
Orienteringer: 
Personal og ansettelser 

- Alle ansatte i Misjonssambandet ung ble presentert  
Nye/aktuelle ressurser 

- Smått og Godt bibelfortellinger, snart klart.  
Støtteordninger 

- Frifond 
- Leir og arrangementsstøtte  
- K-stud 

Økonomirapport med orientering om system  



- Totalt sett: Resultat som er omtrent som i fjor, ligger fortsatt ikke an til å få det vi har bedt om 
fra Misjonssambandet i år. 

- Fra neste år budsjetterer vi direkte i One Stop Reporting (KNIF) 
 
 

19/21 – Orienteringer fra BUR regionene 
Type sak:  Til orientering 
Ansvarlig:  Sunniva 
 
Forelagte orienteringer: BURØst 18.8.21, BURNordvest 2.6.21, BURØst Årsmelding2020 
 
Innspill: 

- LS takker for positiv lesning, setter pris på å få de. Veldig fint å følge med på denne måten.  
 
 

20/21 – Møtedatoer 2021/2022  
Type sak:  Til beslutning 
Ansvarlig:  Sunniva 
Vedtak:  Landsstyret i Misjonssambandet ung har møte 11.desember 2021, møter for 2022 

avklares med Doodle-link, og protokollføres i neste møte.  
 

 


