
Protokoll fra 

Landsstyremøte 
Misjonssambandet ung 
 
 
Dato   11.12.21 
Tid   11.00 – 15.30  
Sted   Sinsenveien 25, Oslo 
 
Til stede:  Sunniva Fuglestveit (styreleder), Andreas Gjøra (nestleder), Mons Gunnar 

Selstø, Andreas Skjelde, Malene Bjørgaas, Joakim Halvorsen, Hans Kristian 
Skaar og Kjersti Lilleaasen 

Ikke til stede:   Dordi Anna Apeland 
 
Referent   Kjersti Lilleaasen 
Åpning og bønn: Andreas Skjelde, Jesaja 9,6 
Neste møte:   26. februar 
 
 
 

Referatpunkter                                                                                                                         
 

21/21 – Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Type sak:  Til beslutning 
Ansvarlig:  Sunniva 
Vedtak:   Innkalling og referat godkjennes uten merknad 
 
Oppdatering i etterkant av forrige møte – protokollføres:  
Andreas Skjelde velges som representant til UL styringsgruppe i tillegg til Malene Bjørgaas.  

 
 
22/21 – Orienteringer fra daglig leder 
Type sak:  Til orientering 
Ansvarlig:  Hans Kristian 
 
Orienteringer:  
Rapporter fra regionene:  

- Gode nyheter fra regionene denne høsten: flere har fulle leirer og godt med ledere.  
- Lokalt arbeid er også i god sving flere steder, godt oppmøte i høst. Men fortsatt mye vi ikke 

vet. Får kanskje mer oversikt når vi får inn årsrapporter i februar.  
- Gaming er satsningsområde 

Arrangementer 
- Det jobbes fortsatt med The Send, mer informasjon vil slippes utover vinteren/våren.  
- UL22: Tema: Disipler 
- UL23: Vi jobber med avklaring på location og tid 
- Kort oppsummering av rådsmøtet: se for øvrig mediesak i Utsyn/nlm.no 

 
 

23/21 – Orienteringer fra administrasjonsleder 
Type sak:  Til orientering 



Ansvarlig:  Kjersti 
 
Orienteringer: 
Personal, ansettelser og utlysninger 

- Miriam Fauske er ansatt i den utlyste stillingen som ungGlobal konsulent 20 %.  
- Mari Van Haselen er inne som fagkonsulent i 50 % dette skoleåret 
- Vi har hatt utlyst en stilling som 50 % digital markedsfører, sammen med Informasjons 

avdelingen (som også har utlyst 50 %). Vi er i dialog med en kandidat.  
- Ingebjørg Fauske har gått ut i permisjon. Andreas Furnes overtar det faglige 

oppfølgingsansvaret for ungdomsseksjonen. Vi har også lyst ut et vikariat for 2022.   
- Hæge Andrea Aasmundtveit har sagt opp sin stilling i iTro. Stillingen er utlyst.  

Ressurser 
- Smått og godt har blitt lansert. Vi har fått gode tilbakemeldinger, får henvendelser ganske 

bredt. Solgt 110 sett så langt.   
- Nytt bibelgruppeopplegg i Levende Tro serien: Levende Tro basic: Jeg tror jeg tror  

Rapporter fra arrangementer  
- Vision har vært gjennomført på to skoler, det blir spennende å se hva som lar seg 

gjennomføre dette skoleåret.  
- Vi legger opp til ny fellesskapskonferanse 11-13.mars 2022. 

 
 

24/21 – Orienteringer fra BUR regionene 
Type sak:  Til orientering 
Ansvarlig:  Sunniva 
 
Forelagte referater:  
BURNord 11.8.21, BURNord 24.8.21, BURNord 4.10.21, BURØst 20.10.21 
 
Innspill: 

- Fint å følge arbeidet på denne måten. 
 
 

25/21 – Strategi til GF 2022  
Type sak:  Til orientering (og evt diskusjon) 
Ansvarlig:  Sunniva 

 
Referatpunkter:  

- Landsstyret drøftet strategidokumentet. 
- Ser at dokumentet har blitt enklere og mer brukervennlig, god forbedring og prosess.  

 
 

26/21 – Handlingsplan og prioriteringer Misjonssambandet ung 2022  
Type sak:  Til orientering og diskusjon 
Ansvarlig:  Hans Kristian  
 
Referatpunkter:  

- Handlingsplan for 2022 ferdigstilles i Ledermøte i Misjonssambandet ung 20.desember. 
- Highlights: 

o Det blir en samtale og vurdering rundt ledertrening det neste året: hva gjør vi med 
dette feltet videre?  



o Prinsipper: Ønsker trykk på UT-siden, mange holder oss ansvarlig på INN-siden. Vi må 
pushe oss selv og organisasjonen på dette fokuset. 

    
 

27/21 – Møtedatoer vår 22  
Type sak:  Til beslutning 
Ansvarlig:  Sunniva  
Vedtak:   Landsstyret i Misjonssambandet ung har følgende møtedatoer våren 2022: 26.februar, 

2.april og 4.juni. Det legges opp til en sosial happening på fredagen i april eller juni.   

 


