
Protokoll fra 

Landsstyremøte 
NLM ung 
 
 
Dato   2.11.20 
Tid   18.30-21.00 
Sted   Microsoft Teams 
 
Tilstede:  Tarjei Tørre Asprusten (styreleder), Mons Gunnar Selstø (nestleder), Dordi 

Anna Apeland, Sunniva Fuglestveit, Ragnhild Naterstad (2.vara) 
Fra administrasjonen: Hans Kristian Skaar og Kjersti Lilleaasen 
Forfall:   Andreas Gjøra, Eilin Åsland (1.vara) 
 
Referent   Kjersti Lilleaasen 
Åpning og bønn: Tarjei, 1.Joh.4  
Neste møte:   Egen Doodle sendes ut for desember-møte – digitalt møte  
 
 
 

Saksliste                                                                                                                               : 
 

29/20 – Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Type sak:  Til beslutning 
Vedtak:   Innkalling og referat godkjennes uten merknad 
 
 

30/20 – Diverse orienteringer fra daglig leder 
Type sak:  Til orientering 
 
Orienteringer: 
Situasjonen på Island 

- Det er ikke mye nytt å melde fra Island, venter respons på situasjonen  
 

Ettåringskurs 
- Ble arrangert på Skogstad leirsted (Eina) i uke 39. Det var tidenes kurs, hyggelig at det kan skje 

sånne ting i corona-tiden! 
 
Ung:Tro 

- Ung:Tro er vår satsning på nytt utadrettet arbeid i urbane strøk, for tweens og ungdom.  
- Alle regioner skulle levert strategi for sin region i mars i år, det ble naturlig nok forsinket 

grunnet corona, men vi tok en ny runde på det nå, og det er god motivasjon for prosjektet. 
   

UL 2021 
- Går for å gjennomføre tema Global uansett om det er vanlig UL eller online  
- Ønsker å ta en avgjørelse tidlig, for å slippe å planlegge mange scenarier for lenge 

 
GF2022 og prosesser knyttet til utsettelse av Generalforsamling og landsmøte  

- Vårt landsmøte skulle vært sammen med GF – vi må gjøre vurderinger når NLM har landet på 
når det blir GF.  



 
Frontline 

- Ble gjennomført i helga. Ble ikke som vi drømte om i utgangspunktet, men det har vært et 
viktig arrangement og gjennomføre. Det skjedde mye bra denne helga, og mange har fulgt oss 
fra lokale camper.  

 
 

31/20 – Diverse orienteringer fra administrasjonsleder 
Type sak:  Til orientering 
 
Orienteringer: 
Ulike prosjekter vi jobber med om dagen:  

- Barne-satsningen: 
o INTRO: Blir i form av et blad som kommer fem ganger i året, samt barne-TV sendinger 

på YouTube som kommer annenhver uke. 
- Nytt hefte (Levende Tro) for ungdomsskole: 

o Disipler følger Jesus. 6 samlinger: Peter, Matteus, Natanael, Tomas, Andreas og jeg. 
- Skole-satsning – prioritert litt oppover nå i Corona-tiden: 

o Det planlegges et kurs for ungdomsarbeidere på skole – de ønsker kompetanse og 
erfaringsdeling 

 
Frifond og prosesser knyttet til Covid 

- Vi har foreløpig ikke delt ut årets frifondmidler, det er knyttet litt usikkerhet til hvordan vi gjør 
det med prosjektmidlene våre.  

Innspill:  
- Ønsker at pengene blir delt ut etter ordinære søknader og brukt, de har søkt om midler uten 

Covid. Kan være innafor å vurdere uten å ta hensyn til Covid – og så kan man eventuelt 
anbefale fellesskapene å tenke nytt om bruken mtp situasjonen nå.  

 
Økonomirapport 3.kvartal:  

- Økonomien er litt krevende å si mye om nå, fordi tallene på ingen måte er sammenlignbare 
med fjoråret eller budsjett. 
 

Personal/Ansettelsesprosesser  
- Ingen sak på dette møtet, men to orienteringer: 
- Vi er i prosess med iTro redaksjonsmedarbeider – fast stilling 10 %. Vi fikk seks søknader, og 

skal gjennomføre tre intervjuer.  
- Barne- og familiekonsulent – vikariat. Vi fikk fire søknader, og innkalte alle fire til intervju. To 

kandidater innstilles til stillingen i prioritert rekkefølge.  
-  

 

32/20 – Orienteringer fra BUR regionene/LS 
Type sak:  Til orientering 
 
Forelagte orienteringer:  
BUR Nord 26.8.20, BUR Sørvest 31.8.20, BUR Nordvest 16.9.20 
 
Innspill:  

- LS takker for referatene, vi setter stor pris på dem.        
 
 



33/20 – Ansettelse Prosjektleder UL 
Type sak:  Til beslutning 
Vedtak:  (Saken føres i internprotokoll) 
 

 

34/20 – NLMs rådsmøte – kandidater fra LS  
Type sak:  Til orientering og diskusjon 
 
Referatpunkter:  
Kandidater:  

- LS har foreløpig ikke fått noen representant til NLMs rådsmøte.  
- Mange av de faste medlemmene i LS har ikke anledning 
- Aktuelle kandidater kan kontakte Hans Kristian om de ønsker litt bakgrunn, Hans Kristian 

sjekker også ut om LS kan sende kvinner som observatører.  
 
 

35/20 – Møteplan LS 2020/2021 
Type sak:  Til beslutning  
Ansvarlig:  Tarjei 
Vedtak:  Landsstyret i NLM ung har følgende møtedatoer som utgangspunkt for 2020/2021: 
  Desember 2020: egen doodle sendes ut, behov for et kortere møtepunkt 
  5-6.februar, Oslo (felles lørdag med HS?) 
  28-29.mai, Oslo (ønske om noe felles med administrasjonen) 

Foreløpig: 10-11.september, 22-23.oktober og 10-11.desember  
   

 
36/20 – Representanter til UL styringsgruppe 
Type sak:  Til beslutning  
Ansvarlig:  Tarjei 
Vedtak: Fra våren 2021 stiller Sunniva Fuglestveit og Tarjei Asprusten som Landsstyrets 

representanter i styringsgruppen for UL.   
 

 
 


