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  Protokoll NLM Ung Landsstyre 

Type Landsstyremøte NLM Ung Dato 5.2.2016 

Sted NLM HK, Sinsenveien 25, OSLO Klokka 17.00-22.00 

Ref Kjersti Lilleaasen Møte nr 01/16 

Navn Fork. Epost Tilstede 

Magnus Mjelstad (leder) MM mmjelstad@outlook.com   X 

Andreas Furnes AF afurnes@nlm.no   

Mons Gunnar Selstø MGS moselsto@nlm.no  X 

Astrid Rydland Aasen ARA asryb@hotmail.com   

Tarjei Asprusten TA Tarjei.asprusten@gmail.com X 

Maria Birkedal Høie (1. 
varamedlem) 

MBH mariabhoie@gmail.com X 

Barbro Johanne Svendsen 
(2.varamedlem) 

BJS bsvendsen@drottningborg.vgs.no  X 

Sigrid Meling 
(3.varamedlem) 

SM sigridmelding@gmail.com   

Karsten Tollheim KT ktollheim@gmail.com   

Hans Kristian Skaar 
(Leder NLM Ung) 

HK hskaar@nlm.no  X 

Kjersti Lilleaasen 
(Admin.leder NLM ung) 

KL klilleaasen@nlm.no  X 

Thor Fremmegård 
(HS representant) 
eller Håvard Måseide 

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

 

Åpning 
og bønn 

Mons Gunnar Selstø – Jes 55.10-11 

Neste 
møte 

22-23.april 2016 
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 Orienteringer Merknad  

 Fra Magnus/HS  

 - Kommentarer fra HS: flott med flere unge forkynnere, flere etterlyser 
konkrete tilbakemeldinger på hvor skoen trykker i forhold til samspill 
skole/region, bør være en ansatt i NLM ung som jobber inn mot skole 

 

 Fra administrasjonen  

  
 

-   Generasjonsskifte i pilotprosjektene: mange av «de første lederne» 
flytter/er ferdige på sitt sted.  

- Siembra: Utdanning er fokuset fra sommer 2016. Vi filmer i Øst-Afrika i 
løpet av våren.  

- NLM ung sin andre misjonsreise til Island finner sted i slutten av 
februar.  

- Nytt TeFT team i august: Mongolia 
- Superblink: ser vi spesielt på markedsføring for å få flere medlemmer.  
- iTro: ser litt på nye vinklinger, mer dagsaktuelt. 
- Lederutvikling: i gang med pilotprosjekt  
- Samarbeidsnettverk NLM ung er med i: NORME, SBU og NIMBU.  
- Ansettelser i NLM ung 

 Prosjektleder UL  
 Barne- og familiekonsulent: utlyst 
 Ungdomskonsulent: utlyst 
 iTro journalist: utlyst 

- Arrangement framover: Vision, ettåringskurs, Fellesskap 16, 
Landsmøte, UL, Frontline 

 

 Annet  

 UL styringsgruppe v/Hans Kristian Skaar 
- Tema FEST – en gjennomgang/feiring av bibelens høytider. Det 

jobbes med bidragsytere, seminarer og konserter nå.  
Frontline styringsgruppe v/Kjersti Lilleaasen.  

- 28-29.oktober, Fjellhaug/Misjonssalen, rimelig konferanse. 

 

Sak Fremstilling Merknad  

1/16 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige Landsstyremøte   

 Vedtak:  
Innkalling og referat godkjennes uten merknad 

 

2/16 Landsmøte NLM ung  

 Tematikk med tanke på internasjonal konferanse og bidragsytere derifra, 
samarbeid, vi er en del av noe større, samme oppdrag. 
Årsmelding, regnskap, valg, vedtektsendring i forhold til valg, godkjenne 
instruks for valgkomiteen. Sakene tas opp på neste møte. 
 
Vedtak: 
Landsstyret ber administrasjonen ta med seg innspill fra samtalen i det 
videre arbeidet med Landsmøtet 2016. 
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3/16 Mediehåndtering  

 Vedtak: 
LS ønsker å ta opp saken på et senere møte, og ber administrasjonen 
invitere noen fagpersoner til å bidra rundt temaet. 

 

4/16 Skoler/nyetablering av skoler  

 LS ønsker å sende et signal om at det kristne arbeidet ved skolene våre 
må prioriteres. Saken tas opp igjen senere.  

 

5/16 Eventuelt  

 - Situasjonen i Harstad vurderes på neste møte 
- Forslag fra LS: En av de ansatte presenterer hva de gjør på hvert 

styremøte 
- Forslag fra LS: Få mer input fra Ung-lederne på møtene, husk 

referater fra BUR i regionene.  

 


