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  Protokoll NLM Ung Landsstyre 

Type Landsstyremøte NLM Ung Dato 8.12.18 

Sted NLM HK, Sinsenveien 25, Oslo Klokka 09.00-12.30 

Ref Kjersti Lilleaasen Møte nr 06/18 

Navn Fork. Epost Tilstede: 

Tarjei Asprusten (leder) TA tarjei.asprusten@gmail.com X 

Andreas Furnes AF afurnes@nlm.no  X 

Mons Gunnar Selstø MGS moselsto@nlm.no  X 

Live Dorthea Gusland LGS Live_dorthe@hotmail.com  X 

Aina Seilskjær Granberg ASG ainagranberg@gmail.com  X 

Andreas Gjøra (1. 
varamedlem) 

AG Andreas.gjora@gmail.com  X 

Barbro Johanne Svendsen 
(2.varamedlem) 

BJS bjsvendsen83@gmail.com  X 

Jarle Thingbø 
(3.varamedlem) 

JT Jarle.thingbo@gmail.com   

Ragnhild Naterstad 
(4.varamedlem) 

RN rnaterstad@nlm.no   

Hans Kristian Skaar 
(Leder NLM Ung) 

HK hskaar@nlm.no  X 

Kjersti Lilleaasen 
(Admin.leder NLM ung) 

KL klilleaasen@nlm.no  X 

Thor Fremmegård 
Eller Håvard Måseide (HS 
representanter) 

TF tfremmegaard@fjellheimbibelskole.no 
eller havard@agens.no   

 

Åpning 
og bønn 

Tarjei - David 

Neste 
møte 

15-16.mars 2019 
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 TIL ORIENTERING Merknad  

32/18 Fra HS HKS 

   

33/18 Orienteringer fra daglig leder HKS 

  Pilotprosjekt UngTro Manglerud: 

• I gang med bibelkveld: veldig positivt  
 
Samarbeid internt NLM: 

• Mange som ønsker å gjøre noe sammen med NLM ung; vi har hatt 
møter med skoleavdelingen i NLM samt med NLM Gjenbruk.  

 
NIMBU 

• Deler av NLM ung staben har vært på NIMBU – stabene i alle 
bedehusorganisasjonene møtes (B&U-arbeid).  
 

Faglig påfyll: Fra Jerusalem til det digitale Babylon: 

• Dagens ungdom (generasjon Z): Økende antall melder at «Kjønn 
avgjøres av hvordan er person føler seg», flere vil følge sine drømmer, 
og flere melder om at «å se på andre menneskers innlegg på sosiale 
medier får meg ofte til å følge meg dårlig».  

• Gjennomsnittlig skjermtid tenåringer: 2767 timer per år: her er det 
helt andre verdier, kristne verdier er fremmed. Ref Babylon.  

• Hvordan overleve i Babylon? 
- Gi opp 
- Lengte tilbake til Jerusalem  
- Gå i dekning 
- Lys og salt i Babylon 

 

34/18 Orienteringer fra administrasjonsleder KL 

 Personal:  

• iTro redaktør: Simeon Ottosen har takket JA til stillingen som iTro 
redaktør 

• Maria Celine Lundeby tilbake etter permisjon fra 1.1.19. 
 
UL økonomi:  

• Inntekter: Ca 35 000 høyere enn fjoråret 

• Utgifter: Ca 700 000 lavere enn fjoråret, hovedsakelig gjelder dette 
lavere lønnskostnader, investeringskostnad i LLB/tilrettelegging i 2017 

• UL gir fortsatt negativt resultat, men vi har bedret resultatet vesentlig 
fra fjoråret.   

 

35/18 Orienteringer fra BUR region TA 

 BUR Nord 17.10.18  
BUR Øst 24.10.18 
BUR Sør 5.11.18 
LS takker for orienteringene, og setter stor pris på å bli orientering om 
arbeidet de regionale BUR gjør.  
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Sak TIL BESLUTNING Merknad  

36/18 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige Landsstyremøte  TA 

 Vedtak:  
Innkalling og referat godkjennes uten merknad 

 

37/18 NLM ung – ansettelser og utlysninger KL/HKS 

 Vedtak: 
LS godkjenner ansettelsen av Jorunn Bergo Aarvik til stillingen som Barne- 
og familiekonsulent i NLM ung.  
LS godkjenner ansettelsen av Birgit Ydstebø til stillingen som 
Ungdomskonsulent (100 %), og Harald Hovland til stillingen som 
arrangementskonsulent (20 %).  

 

38/18 Budsjett 2019 KL 

 Vedtak: 
Forslag til budsjett for 2019 vedtas uten merknad 

 

39/18 Landsmøter og vedtekter  KL/HKS 

 Vedtak: 
NLM ungs Landsstyre ønsker å foreslå følgende vedtektsendring for 
Landsmøtet i 2019 (endringer markert i rødt):  
 
§3.1: NLM ung holder landsmøte annethvert år på det stedet landsstyret 
bestemmer. 
 
§3.3: Landsmøtets oppgaver: 
… 
e. Velge landsstyrets fem medlemmer og fire varamedlemmer. To 
medlemmer velges annethvert år for fire år. Styreleder velges for fire år ved 
eget valg. Varamedlemmer velges for to år ved eget valg.  
f. Velge fem medlemmer og to varamedlemmer til valgkomité. 
Medlemmene velges for fire år, idet to og tre velges vekselvis annethvert 
år. Varamedlemmer velges for to år.  
g. Velge tre medlemmer og to varamedlemmer til kontrollkomitéen. 
Medlemmene velges for fire år, idet en og to velges vekselsvis annethvert 
år. Varamedlemmer velges for to år.  

 

 Eventuelt TA 

 Neste møter – vår 2019:  
15-16.mars 
24-25.mai 

 


