
Protokoll fra  

Landsstyremøte 
NLM ung 
 
 
Dato   14.12.20 
Tid   18.00-19.30 
Sted   Microsoft Teams 
 
Tilstede:   Tarjei Tørre Asprusten (styreleder), Mons Gunnar Selstø (nestleder), Dordi 

Anna Apeland, Sunniva Fuglestveit, Andreas Gjøra, Eilin Åsland (1.vara), Hans 
Kristian Skaar og Kjersti Lilleaasen 

Ikke tilstede:   Ragnhild Naterstad (2.vara) 
 
Referent   Kjersti Lilleaasen 
Åpning og bønn: Dordi Anna – Kolosserne 3, 16-17  
Neste møte:   5-6. februar 2021 – etter planen (hvis mulig å samles fysisk) 
 
 
 

Saksliste                                                                                                                               : 
 

36/20 – Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Type sak:  Til beslutning 
Ansvarlig:  Tarjei 
Vedtak:   Innkalling og referater godkjennes uten merknad 
 
 

37/20 – Diverse orienteringer fra daglig leder 
Type sak:  Til orientering 
Ansvarlig:  Hans Kristian 
 
Orienteringer: 
BIBLE PROJECT 

- Første video er ute: BibleProject Norwegian (YouTube). Lukas og Acta serien er i gang.  
- Hans Johan Sagrusten har laget et Bibelstudieopplegg på ni deler basert på filmene.  
- Laget har laget ressurser til offentlig skole, vi får sende ut og dele og bruke.  

RAPPORT FRA LAG OG LEIR 
- Leir: 

o Noe avlysning av leir rundt i regionene, våren planlegges som normalt 
- Lag:  

o Mange er i gang, men noen «benytter anledningen» til å legge ned (særlig med eldre 
ledere på bygdene) 

- Skoghus leirsted har fått nytt hovedbygg 
FORSKNING PÅ UL-UNGDOM 

- PHD som er klar i 2022 – forskning på evangelikal ungdom  
NLM OG MEDIEHÅNDTERING 
Kontrollkomiteens rapport er klar i morgen klokken 10.00. Det vil antakelig blir noe mer medietrykk på 
dette den kommende tiden.  
 



38/20 – Diverse orienteringer fra administrasjonsleder 
Type sak:  Til orientering 
Ansvarlig:  Kjersti 
 
Orienteringer: 
INTRO 

- Lanseres i januar. Første blad kommer, samt de første YouTube-sendingene.  
NYE RESSURSER OG ARRANGEMENTER  

- Vi gjennomførte PULS-helg i månedsskiftet oktober/november: gikk fint. Januar-helgen er 
utsatt til mars.  

- Vision: litt usikkerhet knyttet til hva som skjer videre, muligens avlysning av skoleåret 20/21.  
- Fellesskap 21: blir som lokale konferanser    

RAPPORT FRA FRONTLINE EVALUERING 
- Deltakerevaluering: Vanskelig å få presise tall, men antakelig har rundt 800 deltatt på 

konferansen direkte (tall fra Misjonssalen + stream + lokale camper). Flere som er fornøyd 
med digital konferanse – mer tilgjengelig. Men noen savner også vanlig konferanse.   

PERSONAL OG ANSETTELSER 
- Vi har ansatt en ny iTro journalist som begynner 1.1.2021: Håvard Sande. Bor nå i Kristiansand, 

går NLA Gimlekollen der.   
- Ingvild Hellenes har sagt opp sin stilling i NLM 
- Vi jobber med utlysninger som legges ut i januar (UL + Ungdomskonsulent)  

 
 

39/20 – Orienteringer fra BUR regionene/LS 
Type sak:  Til orientering 
Ansvarlig:  Tarjei 
Forelagte ref:  BURØst 18.11.20, BURNordvest 11.11.20 
 
Innspill:  

- Erfaringer bør deles i regionene, for eksempel LAN som eksempel nå.  
- LS takker for orienteringene – og er veldig takknemlige for å få oppdateringer fra arbeidet.

  
 

40/20 – Landsmøte 2021/2022 
Type sak:  Til beslutning 
Ansvarlig:  Tarjei 
Vedtak:  LS beslutter at det gjennomføres et digitalt Landsmøte ila tidlig høst 2021, samt 

ekstraordinært landsmøte på GF 2022. LS overlater til administrasjonen og følge opp 
gjennomføringen av Landsmøtene.  

 
 

EVENTUELT 
Det er planlagt fellesmøte med HS lørdag 6.februar – vi avventer situasjonen og ser hva som er mulig å 
gjennomføre.  

 


