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Innhold Hilsen
Kjære deltaker og delegat!

Det er en stor glede å få ønske deg velkommen til Landsmøte på Camp Sjusjøen, 
Mesnali! Vi er en demokratisk organisasjon, og på Landsmøte diskuterer og be-
stemmer vi hvordan NMSU skal utvikles videre i årene som kommer. Din stemme 
betyr noe, og vi håper du vil engasjere deg i debattene. 

I tillegg til forhandlinger skal vi ha det gøy, bli bedre kjent og få inspirasjon. Vi skal 
være sammen – med Gud og hverandre – og sette fokus på hvorfor vi er til som 
organisasjon. 

Det er et privilegium å få være med i ledelsen av NMSU, og det er motiverende å 
se alt arbeidet som utføres av fantastiske frivillige og engasjerte ansatte! Vi håper 
toårsrapporten kan gi deg et lite glimt av hva som skjer i organisasjonen.  

Velkommen til Landsmøte! 

Hilsen
Stig Sunde     Anders Emil Kaldhol
Daglig leder    Landsstyreleder
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Sak 1 Landsmøte 2020

 

Konstituering
Landsmøtet skal konstituere seg ved å velge dirigenter, referenter, 
redaksjonskomité og tellekorps.

Følgende personer er forespurt og har sagt seg villige til følgende oppgaver:

Dirigenter
Hoveddirigent: Marianne Munz

Redaksjonskomité
Gunnhild Bremer  
Elin Flystveit 
Laudecir Daniel Kern  

Referenter
Therese Lilleberg Johnsen 
Elise Slettebø Melhus 

Tellekorps
Leder: Vegar Isachsen 
Helle Leivestad Kartveit 
Elin Oveland 
Julie O. Egeland 

Forslag til vedtak

1. De foreslåtte kandidater velges som dirigenter for landsmøte 2020
2. De foreslåtte kandidater velges som referenter under landsmøte 2020
3. De foreslåtte kandidater velges som redasksjonskomité under landsmøte 2020
4. De foreslåtte kandidater velges som tellekorps under landsmøte 2020
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Sak 2 Landsmøte 2020 

Forhandlingsreglement 

1. Talerliste 
De som ønsker ordet melder seg til dirigentskapet ved å vise delegatnummer og 
får ordet i den rekkefølgen de har meldt seg. Det kan gis anledning til 2 replikker 
på inntil 30 sekunder hver, samt én svarreplikk. Forslagsstillere kan bli gitt 
forrang på talerlisten.

2. Taletid 
Lengste taletid er 3 minutter. Begrensninger kan av tidsmessige grunner innføres 
etter godkjennelse av forsamlingen. Ved presentasjon av de ulike sakene gjelder 
ikke den vanlige tidsbegrensningen.

3. Dagsordinnlegg 
Innlegg til dagsorden kommer utenom talerlisten. Forslag om å begrense antall 
talere, forslag om å avslutte debatten og forslag om å sette strek for talerliste, skal 
voteres over med en gang, uten debatt. Andre prosedyrespørsmål avgjøres av 
dirigentskapet. Dersom noen motsetter seg den avgjørelsen dirigentskapet fatter 
i et slikt spørsmål, kan ordet bli gitt til en taler for og en taler mot dirigentskapets 
avgjørelse, før spørsmålet tas opp til votering.

4. Forslag 
Forslag til endringer til landsstyrets innstillinger skal fremmes skriftlig, 
påført forslagsstillers navn og delegatnummer. Bare delegater til landsmøte 
har forslagsrett. Etter forslag fra landsstyret oppnevner landsmøtet en 
redaksjonskomité som koordinerer og redigerer de innkomne forslagene før 
votering.

Ytterligere forslag til endringer i grunnregler og vedtekter må leveres skriftlig til 
redaksjonskomitéen innen fredag 20. mars klokken 12. 

5. Votering og valg 
Votering foregår ved håndsopprekning med delegatnummer. Endring i 
grunnreglene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer for å bli vedtatt (§8). Vedtak 
i andre saker fattes ved simpelt flertall av de avgitte stemmer. Alle valg skal 

skje skriftlig. Ved skriftlige valg regnes blanke stemmer som avgitte stemmer. 
Stemmelikhet under valg avgjøres ved loddtrekning.

6. Tellekorps 
Landsmøtet oppnevner tellekorps. 

7. Valg
Ytterligere forslag på kandidater til valgene må være skriftlig innlevert 
dirigentskapet innen fredag 20. mars klokken 12.  

Forslag til vedtak

Landsmøte godkjenner forhandlingsreglementet for landsmøte 2020.
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Sak 3 Landsmøte 2020 

Innkalling og saksliste 
Innkalling til Landsmøte 2020 ble sendt ut i henhold til grunnregler og vedtekter. 
Sakene om «Strategi 2020-2024» og «Endring av grunnregler og vedtekter» har 
vært på høring. Saksliste og innhold har vært oppe til behandling opptil flere 
ganger i landsstyret i løpet av 2019.  

Det er ikke kommet inn skriftlige forslag til andre saker.  

Under landsmøte er det anledning til å ta opp saker som ikke er innsendt på 
forhånd. Sakene settes opp på dagsorden ved 2/3 flertall.  

Forslag til vedtak 

1. Landsmøte godkjenner innkallingen. 
2. Landsmøte godkjenner sakslisten.

Sak 4 Landsmøte 2020 

Landsstyrets toårsrapport
Denne rapporten skal dokumentere aktiviteten i NMSU i 2018-2019, samt 
hvordan vi har arbeidet med strategiske satsingsområder. I det følgende svarer 
regionene og hovedadministrasjonen på spørsmål om hva som er gjort for å nå 
hovedmålene, samt legger frem nøkkeltall for sin del av organisasjonen. 

Det er begrenset hvor mye informasjon som får plass i en slik rapport, derfor har 
vi laget et vedlegg hvor aktiviteten presenteres i detalj (se vedlegg 9 bakerst i 
forelegget, s. 100)

Landsstyret toårsrapport legges med dette frem for landsmøtet.

Vedlegg 1: Landsstyrets toårsrapport 2018 - 2019

Forslag til vedtak
 
Landsmøtet takker for rapporten og tar den til orientering.

Landsmøtet tar toårsrapporten til etterretning.
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Regionene    Region Sør          s. 12
     Region Øst          s. 16  
     Region HedOpp         s. 19
     Region Trøndelag        s. 21
     Region Nord-Norge        s. 24
     Region Møre         s. 26
     Region Bjørgvin         s. 31
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Innhold

Vedlegg 1: Landsstyrets toårsrapport
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Landsstyrets
toårsrapport
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kvalitet på leirene fremover. Opplæring 
og oppfølging av frivillige hovedledere og 
andre ledere er et fokusområde. Vi jobber 
også med å få rammene og rutinene på 
plass slik at vi sikrer oss at det blir nok 
ledere, gode ledere og godt innhold på 
leirene selv om det ikke er en ansatt til 
stede for å følge dette opp tett. 

Hvilke resultater har dette arbeidet 
ført til? I denne perioden har vi opplevd 
at lederne våre føler det enda mer 
innholdsrikt å være med som leder. Som 
et resultat hadde vi for første gang i 2019 
ikke behov for å spørre ledere til noen av 
leirene, de meldte seg som frivillige av 
seg selv. Dette er utrolig gøy å se. I tillegg 
opplever vi at lederne har et sterkere 

forhold til NMSU som organisasjon enn 
før, da vi har blitt mye tydeligere på hva en 
NMSU leir skal inneholde.  

På Åpta ser vi også at den nye leiren har 
vekket et stort engasjement hos både 
frivillige og deltakere som var med i 2019. 
Her ser vi at vi fort kan få til et større tilbud 
på et leirsted som ikke hadde noen leirer 
fra før.  
 
På Fjordglimt har det vært bra med 
deltagere på leirene både i 2018 og 2019. 
Etter et oppstartsår med noen utfordringer 
ser både ansatte, Fjordglimtstyret og 
det frivillige teamet selv lyst på neste års 
leirsesong.  

Vedlegg 1: Landsstyrets toårsrapport
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Leir

Hvordan har regionen jobbet for å øke 
kvalitet på leir? I løpet av denne perioden 
har vi økt fokuset på å inkludere ledere 
mer i utformingen av leirene. Vi har også 
prøvd å få frivillige hovedledere, og være 
med som medhovedleder som en del av 
opplæringen. På Havglimt har vi noen 
leirer med over 70 deltakere. På disse 
leirene har vi fokus på å få med gode 
ledere som kan få disse store leirene 
til å flyte på best mulig måte. I tillegg 
har vi jobbet mye med utforming av 
programmet, og aktivt brukt et NMSU 
språk i programpostene som viser hva vi vil 
når vi deler tro, tid, ting og talent. 
 

På Åpta har vi fått opp et frivillig team 
som tar ansvar for en “barn med følge leir”. 
Her er målet at de selv skal drive leiren, 
men de første årene er regionen med i 
opplæringen av dette teamet.  

På Fjordglimt har vi måttet tenke og jobbe 
på en ny måte det siste året siden det 
ikke er noen ansatt i Telemark lengre. På 
våren 2019 fikk vi startet opp et frivillig 
team som tok på seg ansvaret for å 
gjennomføre årets leirer. Teamet gjorde en 
kjempeinnsats på kort tid! Alle leirene ble 
gjennomførte, og det er vi fornøyde med! 
Etter leirsesongen har vi hatt evaluering og 
jobber nå med å få bedre struktur, verktøy 
og oppfølging for det frivillige teamet 
og hovedlederne slik at vi kan sikre god 

Nøkkeltall       2018  2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)    21  Ikke kjent

Medlemmer (Støtteberettigede)    612  Ikke kjent

Antall deltakere egne leirer     333   448

Antall ledere egne leirer      27   35

Antall lokallagsbesøk/samarbeidstiltak    7   32
med menighet og andre arr 

Region Sør
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Menighet

Hvordan har regionen arbeidet for å få 
flere gjensidige samarbeidsavtaler med 
menigheter? I denne perioden har vi 
brukt tid på å aktivt oppsøke menigheter 
i regionen. Med å være mer aktive og på 
tilbudssiden ser vi at mange tenker på 
NMSU som en naturlig samarbeidspartner. 
I vår region finnes det mange store 
og aktive menigheter som er ganske 
selvforsynt med tanke på ressurser. Noen 
steder er det derfor litt utfordrende å 
grunnlag for samarbeid. Men med å 
aktivt gå i dialog med disse menighetene, 
knytter vi relasjonen som sakte, men 
sikkert gjør at de tar kontakt når de skal i 
gang med nye arbeid.  
Vi har også benyttet oss av det gode 
samarbeidsklimaet vi møter på i forhold til 
bispedømmekontoret. Her merker vi at de 
ser på NMS og NMSU som en naturlig del 
av Den norske kirke, og at de er med på å 
spre ordet om oss til menighetene.  

Hvilke resultater har dette arbeidet 
ført til? Vi opplever NMSU som mye 
mer synlige enn vi har vært på mange 
år. Menigheter tar kontakt og blir med 
i samtaler om å benytte seg av våre 
ressurser. I tillegg har vi fått noen nye 
lokallag.  

Hva ønsker dere å jobbe mer med i siste 
del av strategiperioden? Vi ønsker å 
fortsette med det arbeidet som allerede er 
godt i gang. Vi ser at etter en god periode 
med godt informasjonsarbeid, er det flere 
som ønsker å inngå et samarbeid. Neste 
steg er nå å få satt planene i live, og være 
flinke til å følge opp disse slik at de sitter 
igjen med en god erfaring av NMS U.

NMS U Global

Hvordan har regionen arbeidet for å 
øke ressurser brukt på NMS U Global? I 
vår region har vi en 30 % stilling som er 
øremerket til Uteam. Det har vært et stort 
såarbeid for å menigheter til å ville være 
med på Uteam. Vi har også opplevd gode 
dialoger som ikke har blitt noe mer ut av, 
noe som av og til har gjort at vi har følt 
på litt maktesløshet. Men med å aktivt 
promotere Uteam til menighetene ser vi 
at flere og flere tar kontakt med oss, og at 
det ikke lengre bare er oss i NMSU som tar 
kontakt med menighetene.

Hvilke resultater har arbeidet ført til? 
Endelig merker vi at såarbeidet begynner 
å bære frukter. Denne våren har vi flere 
menigheter som er i planleggingsfasen 
med å dra på Uteam i løpet av 2020.  

14
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frivillige håper vi at flere barn finner veien 
tilbake til Stenbekk.  

Hvilke resultater har dette arbeidet 
ført til? Vi ser gode frukter av 
ledertreningsarbeidet som Silje har jobbet 
med i flere år. Det har blitt bygget sakte, 
men sikkert opp og nå har vi et større 
ledermiljø enn for noen få år tilbake. 
På Solsetra har vi fortsatt en vei å gå, 
men det var veldig gledelig at flere fra 
Solsetra-siden tok turen til lederdøgnet på 
Stenbekk! Noen av lederne våre har vært 
med som ledere begge steder og det har 
gjort at vi har fått et mer samlet ledermiljø 
på tvers av Oslofjorden enn tidligere.  
 
Fruktene av prioriteringsarbeidet som 
har blitt gjort blir spennende å se. I 2019 
arrangerte vi færre leirer enn i 2018, men 
med færre ansattressurser ble det ikke 

mer overkommelig enn tidligere. I 2020 
har vi planlagt ytterligere kutting av antall 
leirer, og vi håper at vi klarer å mobilisere 
både ledere og deltagere til de leirene som 
vi skal ha. Hvis vi får laget noen skikkelig 
gode leirer med godt innhold og mange 
deltagere er det bedre enn å rekke halvveis 
over mange flere. Vi håper at dette etter 
hvert vil bære frukter.  

Menighet

Hvordan har regionen arbeidet for å 
få flere gjensidige samarbeidsavtaler 
med menigheter? Vi har deltatt aktivt 
i samarbeidsforum for barne- og 
ungdomsorganisasjonene og Dnk 
rundt omkring i regionen, vi har besøkt 
menigheter, sendt ut informasjon, 
deltatt på samlinger med NMS 
sine avtalemenigheter, deltatt på 

NMS Us landsmøte 2018

Nøkkeltall       2018  2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)   18  Ikke kjent

Medlemmer (Støtteberettigede)    315  Ikke kjent

Antall deltakere egne leirer     473   432

Antall ledere egne leirer     75   67

Antall lokallagsbesøk/samarbeidstiltak   34   38

 med menighet og andre arr 

Region Øst

De siste årene med permisjoner, 
sykmeldinger, omstrukturering og 
nedbemanning har vært utfordrende for 
region Øst. Spesielt har det siste halve året 
vært utfordrende med færre ansatte på 
et mye større område. MEN det har også 
vært mange og gode lyspunkter! Vi gleder 
oss over et engasjert og flott regionråd 
som fikk reise på Uteamtur til Thailand 
og Laos høsten 2019, gode samarbeider 
med menigheter både rundt Solsetra og 
Stenbekk, mange deltagere på Lederdøgn 
på Stenbekk og stor oppslutning på 
Vinterfamilieleirene, for å nevne noe. 

Leir

Hvordan har regionen jobbet for 
å øke kvalitet på leir?  Vi har hatt 
prioriteringsmøter både på Solsetra 
og Stenbekk der vi samlet frivillige og 
ansatte for å prioritere de leirene vi synes 

er viktigst å fortsette med da vi ikke klarer 
å gjennomføre like mange som tidligere. 
Det er krevende å kutte, men for å kunne 
ha god nok kvalitet på leirene har dette 
vært helt nødvendig. Vi jobber stadig med 
å ha godt program og godt innhold på 
leirene våre. Vi har hatt mye fokus på å 
dele tro, tid, ting og talent, og det opplever 
vi at kommuniserer godt med barn og 
unge på leir! For at leirene skal være gode 
er det viktig med gode ledere, og det er 
derfor ekstra gledelig at vi har hatt et 
oppsving på lederfronten denne perioden! 
God oppslutning rundt lederdøgn på 
Stenbekk har vært veldig positivt.  Der får 
de både ledertrening, åndelig påfyll og 
fellesskap som er veldig verdifullt og viktig 
for at leirene våre skal bli best mulig. Vi 
jobber også med å få startet opp et frivillig 
team på Stenbekk som kan være med å 
ta mer ansvar for leirene der. Med lokal 
tilknytning og flere voksne, engasjerte 
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Nøkkeltall       2018  2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)   2  Ikke kjent

Medlemmer (Støtteberettigede)    52  Ikke kjent

Antall deltakere egne leirer     280   97

Antall ledere egne leirer     54   29

Antall lokallagsbesøk/samarbeidstiltak   17   23

med menighet og andre arr

Region HedOpp

Leir

Hvordan har regionen jobbet for å øke 
kvalitet på leir? Vi har i flere år jobbet med 
å prioritere og spisse leirtilbudet vårt på 
grunn av mangel på deltagere og mangel 
på ressurser til gjennomføring. Dette har 
resultert i at vi ikke har så mange leirer 
lengre, men de vi har har god kvalitet og 
godt oppmøte. Det er vi stolte av!  

Og så har vi har jobbet målrettet sammen 
med leirstedet for å lage et godt tilbud til 
alle konfirmantgruppene som har leir på 
Camp Sjusjøen. Her jobber vi fortsatt for et 
tettere samarbeid med disse menighetene, 
slik at disse konfirmantleirene også kan bli 
en del av NMSU sitt leirarbeid.  

Vi har også innledet et samarbeid med 
organisasjonen HEKTA på tenleirene våre i 
nyttår og påske. Vi har vært stolte av disse 
leirene i mange år, for de har godt innhold, 
godt fokus og gode ledere. Men med 
synkende deltagelse var det nødvendig 
å ta grep. Da ble det en god løsning å 
samarbeide med HEKTA for å kunne 
fortsette å ha gode leirer for tenåringene 
på Østlandet. 

Hvilke resultater har arbeidet ført til?
Vi har et godt samarbeid med leirstedet 
om konfirmantgruppene og det er mange 
som kommer tilbake år etter år. Noen nye 
kommer også til, og det er veldig kjekt! Så 
har vi lykkes med å få til god kvalitet og 
godt oppmøte på de leirene vi arrangerer. 
På Nyttårsleir og Påsketenleir har det blitt 

ulike samlinger i forbindelse med 
Ungdomsåret i Tunsberg bispedømme 
for å nevne noe. Vi prøver å komme oss 
rundt og møte flest mulig, men det er litt 
begrenset hvor mye vi rekker av dette. I 
2018 ble det opprettet en prosjektstilling 
i Øst som skulle jobbe med å utvikle 
trosopplæringsleirer tilknyttet Lys Våken 
og Tårnagent. Dette arbeidet gikk ikke 
helt som planlagt, og det er fortsatt 
helt i startfasen. Vi har gode erfaringer 
med å arrangere leirer sammen med 
menigheter og vi håper at dette kan bli 
et tilbud som gjør av vi kan samarbeide 
med flere menigheter. 

Hvilke resultater dette arbeidet ført til?
Vi opplever at det tar tid å få nye 
samarbeidsrelasjoner og at det er 
krevende å komme fra interessert til at 
noe faktisk skjer. Relasjonsbygging tar 
tid. Samtidig ser vi at der vi har godt 
samarbeid fra før så er det lettere å få til 
mer. Selv om vi ikke har sett store frukter 
enda, håper vi at flere grupper etter hvert 
melder seg inn og ønsker å ta i bruk 
oppleggene og ressursene våre!
  
NMS U Global

Hvordan har regionen arbeidet for å øke 
ressurser brukt på NMS U Global?  
Vi har hatt en ansatt som har hatt 
hovedansvaret for å følge opp Uteam 
lokalt som en del av sin stilling. Vi har 
sendt ut informasjon til alle som jobber 
med barn og unge i alle menighetene 
i området, vi har snakket om det i ulike 
fora og vi har møtt menigheter og 
snakket om dette. Selv om vi har prøvd å 
ha fokus på dette, og gjerne skulle sendt 

mange 
ungdommer 
på tur, så har 
vi ikke klart å 
prioritere dette veldig 
høyt. Men vi jobber med 
saken og håper at flere melder 
sin interesse etter hvert!  
 
Skoleåret 2018/2019 hadde vi 
Haldstudenter fra Madagaskar hos oss i 
Oslo. De var med og fortalte og bidro på 
ulike arrangementer og leirer. Ved å ha 
de i regionen fikk både de og vi snakket 
mer om Hald og Ucrew og mulighetene 
ungdommer har for å ta ett år på Hald 
eller som Ucrew. 

Hvilke resultater dette arbeidet ført til?
Et høydepunkt denne perioden var at 
regionrådet fikk dratt på Uteamtur til 
Thailand og Laos i høstferien 2019. Det var 
en stor opplevelse for de som fikk deltatt, 
og vi som var igjen hjemme har fått høre 
engasjerte ungdommer fortelle når de 
kom tilbake. Det å få reise og besøke 
misjonsarbeidet betyr mye - også for våre 
egne ungdommer som er engasjerte fra 
før! Vi hadde også et lokallag som reiste 
til Estland på Uteamtur våren 2019. 
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Nøkkeltall       2018  2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)   4  Ikke kjent

Medlemmer (Støtteberettigede)    85  Ikke kjent

Antall deltakere egne leirer     280   230

Antall ledere egne leirer     66   60

Antall samarbeidstiltak med menighet   7   9

Antall lokallagsbesøk/andre arrangement  13   13

Region Trøndelag

Perioden har i Trøndelag vært preget av en 
del utskiftinger i stab, både blant ledere 
og barne- og ungdomsarbeidere. På grunn 
av dette var det også 15 % færre årsverk i 
regionen i året 18/19, da Emil Buxrud tok på 
seg å vikariere som regionleder i stedet for 
å jobbe som barne- og ungdomsarbeider. 
Vi har nå kommet i gang med nye barne- 
og ungdomskonsulenter og teamleder fra 
høst 2019 av, som prøver å bygge videre 
på det beste fra perioden som har gått, 
samtidig som vi ønsker å se på arbeidet 
med friske øyne! 

Leir

Hvordan har regionen jobbet for å øke 
kvalitet på leir? Det har de siste årene vært 
planlagt flere leirer enn de ansatte har 
klart å rekke over og sikre god planlegging 
av. For å nå målene om økt kvalitet på 

leir, i tillegg til å ha ressurser til å jobbe 
med de andre satsningsområdene, har 
det derfor blitt redusert antall leirer, 
der leirer som har gått nedover de siste 
årene ikke har blitt satt opp, slik at man 
har kunnet fokusere mer på de leirene 
som har fungert bra. I 2018/19 har det på 
grunn av en permisjon vært noe færre 
ansattressurser i regionen, så et slikt tiltak 
har vært nødvendig. Desember 2019 
hadde vi teamdag i Midt-Nord med fokus 
på kvalitet på leir.  

Hvilke resultater har arbeidet ført til?
Arbeidet med å gjøre en prioritering av 
leirene sammen med regionrådet og 
andre frivillige har ført til at vi høst 2019 
har opplevd veldig stor påmelding til 
både barneleiren og familieleiren vi har 
hatt. I tillegg har vi blitt mer bevisste på 
hvilke leirer som fungerer godt, og hvilke 
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et skikkelig oppsving etter at vi begynte å 
samarbeide med HEKTA. Det er skikkelig 
gøy når mange ungdommer tar turen og 
bruker nyttår og påske sammen på Camp 
Sjusjøen!  

Menighet

Hvordan har regionen arbeidet for å få 
flere gjensidige samarbeidsavtaler med 
menigheter? I HedOpp har vi jobbet 
målrettet med å få til Uteamturer med 
menigheter. Vi har deltatt på samlinger på 
bispekontoret, møtt ulike menigheter på 
forskjellig vis og deltatt på NMS samlinger 
for avtalemenigheter. Konfirmantleirene 
på leirstedet er også viktige i forhold til 
menighetssamarbeid. Vi jobber med å 
finne gode måter å følge disse leirene 
og menighetene opp på slik at vi skal 
få et tettere samarbeid mellom NMSU 
og menighetene utenom når de er på 
konfirmantleir. 

Hvilke resultater dette arbeidet ført til?
Vi har fått til Lederhelg i flere år der 
vi samler NMSU ungdommer og 
ungdommer fra ulike menigheter i 
regionen. Det gjør fellesskapet større 
og det gjør at vi har flere å spille på i 
planleggingen og gjennomføringen av 
lederhelgen. Denne helgen ble dessverre 
avlyst i 2019, men vi satser på å komme 

sterkere tilbake! Vi har samarbeidet med 
menigheter om Misjonstivoli flere steder, 
og vi har fått flere menigheter til å reise på 
Uteamtur med sine ungdommer.  

NMS U Global

Hvordan har regionen arbeidet for å øke 
ressurser brukt på NMS U Global?  
Vi har hatt en ansatt i 20% stilling som 
har hatt ansvar for Uteam og Påsketenleir 
på Mesnali. Det å ha tid til å jobbe med 
Uteam har vært avgjørende for å lykkes. 
Det har blitt jobbet målretta i flere år, og 
det har gjort at HedOpp er en av regionene 
med flest Uteam på tross av at det er 
en region med relativt lite NMS/NMSU 
aktivitet.  
 
På Nyttårleirene har vi med flere av de 
internasjonale Haldstudentene. De er med 
og bidrar, deltar og gir ungdommene et 
møte med Hald og med NMS sitt globale 
arbeid. 

Hvilke resultater har arbeidet ført til? 
I Hamar bispedømme har flere 
menigheter vært på tur med sine 
ungdommer både i Estland og England 
i denne perioden. Vi har også arrangert 
Uteamtur for ungdommer i HEKTA til 
Estland (2018) og England (2019).  
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vi har bestemt oss for å fase ut eller gjøre 
endringer med. Vi håper å fortsette dette 
arbeidet i samme retning, og ha et fokus 
på økt kvalitet på leirene som blir planlagt 
og gjennomført.   

Menighet

Hvordan har regionen arbeidet for å 
få flere gjensidige samarbeidsavtaler 
med menigheter? Vi har jobbet med å 
kartlegge hvilke menigheter som har tiltak 
der det hadde vært naturlig å være med, 
som f.eks. Familiemiddag, og vi har tatt 
kontakt med noen av disse menighetene. 
I tillegg har vi vært aktivt med i 
konfirmantundervisninger, vært med på 
fagdager for kirkelige ansatte, og prøvd å 
komme i kontakt med ansatte i kirka for å 
bygge relasjoner. Det viser seg at sånt tar 
tid, men at det er en god investering av 
tiden. 

Hvilke resultater har arbeidet ført til? Etter 
å ha jobbet mot noen konkrete samarbeid, 
har det først løsnet nå i siste del av året, 
ved at to menigheter har bestemt seg 
for å reise på Uteam i 2021, og vi er i 
innledende samtaler om samarbeid med 
et par andre menigheter der det fortsatt 
er uklart hvilke målgrupper vi skal jobbe 
med. I tillegg har vi et godt samarbeid om 
Hald-studentene fra Brasil vi fikk høsten 
2019/20 med Strinda og Berg menighet, 
samt at vi stadig blir invitert tilbake dit vi 
allerede har kontakter. Vi ønsker å bygge 
videre på de allerede etablerte relasjonene 
vi har i regionen, og jobbe for å skape nye 
relasjoner som kan føre til samarbeid. 

NMS U Global

Hvordan har regionen arbeidet for å 
øke ressurser brukt på NMS U Global? 
Det er en ansatt som har hatt Uteam 
som et ansvarsområde, og jobbet med å 
promotere dette for menigheter. Vi skulle 
gjerne ha brukt enda mer tid på det fordi 
det er så bra å sende ungdommer på tur, 
men trenger også å bruke tid på de andre 
satsningsområdene. Vi har også promotert 
Hald og Ucrew i ulike sammenhenger, som 
f.eks. på Impuls. 

Hvilke resultater har dette arbeidet ført 
til? En menighet vi har jobbet med hele 
denne toårsperioden sa høsten 2019 at 
de planlegger Uteam i vinterferien 2021. 
Hurra! I tillegg har en annen menighet 
meldt inn ungdomsmisjonsgruppa si som 
lokallag, og de to menighetene planlegger 
å reise sammen på tur. I tillegg har en del 
i NMS Connect-gruppa virket positive til å 
reise på tur, så dette vil vi se nærmere på.  
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Nøkkeltall       2018  2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)   1  Ikke kjent

Medlemmer (Støtteberettigede)    79  Ikke kjent

Antall deltakere egne leirer     51  78

Antall ledere egne leirer     22  18

Antall lokallagsbesøk/samarbeidstiltak   Ukjent Ukjent

med menighet og andre arr     

Region Nord-Norge

Det har i denne strategiperioden stort sett 
ikke vært noen ansatte i NMSU Nord-Norge, 
og mesteparten av perioden har arbeidet i 
regionen vært fulgt opp fra hovedkontoret 
i Stavanger. Vi har et flott frivillig team som 
siden 2017 har drevet leirene på Tømmer-
neset videre, og det er vi veldig takknem-
lige for! De står på med stort engasjement 
og jobber for at barn skal bli engasjert til å 
dele tro, tid, ting og talent. Teamet består av 
Øystein Lund, og Torstein og Anna Christine 
Meyer. I Sørreisa, ikke langt fra Tømmerne-
set, har vi i tillegg et av landets største lo-
kallag i NMSU, med rundt 80 medlemmer. 
Lysglimt har blitt drevet av trofaste frivillige 
gjennom mange år, og det setter vi stor pris 
på!
 

Noe av det mest spennende som har skjedd 
i perioden, er oppstart av prosjektet #Un-
giBodø, etter flere års forarbeid. Prosjektet 
er finansiert av NMSU, NMS og fellesrådet 
i Bodø. August 2018 startet Kristin Jenssen 
opp i en prosjektstilling som ungdomsprest 
i Rønvik kirke i Bodø, og har brukt høsten 
blant annet på Åpen kirke på torsdager, 
med over 50 oppmøtte første gang i sep-
tember. Det er nå en kjerne på 20-30 stk. 
som kommer jevnlig, og det er alltid noen 
tilstede når det er Åpen kirke. Kristin mel-
der om at ungdommene nå etterspør et 
større tilbud, og at hun har begynt å få gode 
relasjoner til dem. Vi gleder oss til å se hva 
dette kan føre til videre! 

Fra august 2018 ble det gjort en omorgani-
sering i NMSU, som har ført til at Nord-Nor-
ge nå har en teamleder. Therese Lilleberg 
Johnsen arbeider fra Trondheim, men har 
ansvar for å følge opp arbeidet i Nord-Nor-
ge. Sammen med Stig Sunde og Kristin 
Jenssen fra Bodø, var de i oktober 2019 in-
itiativtakere til et møte med menighetene 
rundt Tømmerneset og frivillige i NMSU, ut 

fra Plattformen Kirkens Unge. Møtet var i 
samarbeid med Senja og Indre Troms pro-
stier, og mange menigheter var tilstede, i 
tillegg til representanter fra Acta, Søndags-
skolen og NLM ung. Som resultat av dette 
er vi nå i samtale med et par menigheter 
om mulige samarbeid rundt konfirmanter 
og familieleir på Tømmerneset. 
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ved leirarbeidet, og målet for de fleste 
nyansatte vil være gjennomføring. Det 
har vært jobbet med å forbedre skriftlige 
rutiner for planlegging og gjennomføring 
av leirer i regionen, og å være tidligere 
ute med informasjon. Det har også blitt 
etablert en leirklubb tilknyttet Kjeldsund 
for å kunne gi bedre pris på leirer for 
leirklubbmedlemmene. Det har vært 
gjennomført dagskurs for leirledere høst 
18 og vår 19 med ressurser fra det nye 
Lederkurset. I tillegg har vi engasjert 
foreldre til å hjelpe til på 2.-4.klasseleirene. 

Hvilke resultater har arbeidet ført til?
Å skape bedre struktur for 
leirplanleggingen gjør at det letter 
planleggingsprosessen, noe som øker 

kvaliteten på leirene. Det å ha foreldre som 
frivillige på leiren øker tryggehtsnivået og 
avhjelper de unge leirlederne. Det gjør 
også at alle lederne kan ha ledermøter 
sammen på kveldstid fordi foreldrene 
passer på i internatene. I tillegg er 
ledertrening viktig for å bygge gode og 
trygge ledere, og det håper vi å få til mer av 
i kommende periode. 

Menighet

Hvordan har regionen arbeidet for å få 
flere gjensidige samarbeidsavtaler med 
menigheter? NMSU Møre har et bredt 
kontaktnett med mange menigheter, 
særlig i de ytre områdene rundt Ålesund. 

Vedlegg 1: 

Nøkkeltall       2018  2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)   15  Ikke kjent

Medlemmer (Støtteberettigede)    275  Ikke kjent

Antall deltakere egne leirer     337  244

Antall ledere egne leirer     65  43

Antall lokallagsbesøk/samarbeidstiltak   29  32

med menighet og andre arr

Region Møre

I Møre har det vært noen endringer i 
ansattesituasjonen underveis i perioden, 
og det fører naturligvis til at mye må 
læres på nytt. Gunnhild Bremer har vært 
regionleder, men fra 1. august 2019 har 
omorganiseringen ført til at Møre nå er 
en del av Team Midt-Nord. På slutten av 
2019 er det Erika som er ansatt regionalt 
med 80 % stilling. Det har vært et lite 
generasjonsskifte blant de frivillige 
leirlederne de siste årene, men mange 
unge ledere stiller ivrig opp på leirer. 
Noen reiser til og med helt fra Molde for 
å bli med på leirer på Kjeldsund. Vi setter 

pris på alle de som bidrar i arbeidet i 
regionen, og håper å få til gode leirer for 
både deltakere og ledere også i fremtiden! 
steder.

Leir

Hvordan har regionen jobbet for å øke 
kvalitet på leir?
I Møre har det i størst grad vært fokus 
på å gjøre leirene så bra som mulig i 
en opplæringsfase av nye ansatte og i 
påvente av omstrukturering og ny leder. 
Det tar tid å sette seg inn i alle aspektene 
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Disse har det vært jobbet med å følge 
opp, og synliggjøre for de alle de gode 
ressursene NMSU utvikler. Siden mye av 
kontakten med menigheter handler om 
relasjoner, har fokuset vært på å skape 
gode relasjoner både med eksisterende 
samarbeidsmenigheter, men også prøve 
å bli kjent med nye. Vi har blant annet 
promotert Uteam i ulike sammenhenger, 
og var med å planlegge tur høst 2018 til 
England med konfirmanter fra Storfjorden 
fellesråd, men den ble avlyst på grunn av 
få deltakere.  

Hvilke resultater har dette arbeidet ført 
til? NMSU Møre blir stadig invitert på 
besøk til menigheter og lokallag for å 
holde andakt eller misjonsinfo, noe som 
er veldig kjekt. Flere grupper er tilknyttet 
Familiemiddag, og vi hadde i skoleåret 
18/19 samarbeid med en menighet 
om Hald-studenter, noe som også gav 
muligheter for å besøke andre menigheter. 

Ny Uteam-tur er under planlegging der vi 
inviterer ungdommer/konfirmanter fra Nye 
Ålesund fellesråd.

NMS U Global

Hvordan har regionen arbeidet for å øke 
ressurser brukt på NMS U Global?
Arbeidsoppgavene knyttet til global-
området har blitt fordelt i staben, slik 
at en ansatt følger opp muligheter for 
Uteam. Camp Kjeldsund inviterer ansatte 
i NMS global og får dermed mulighet til å 
gjøre NMS sine samarbeidskirker kjent for 
deltakerne på leiren.

Hvilke resultater har arbeidet ført til?
Det har ført til økt nettverksbygging i 
regionen, men det tar tid å se resultater av 
dette. 

28
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Nøkkeltall        2018 2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)   11  Ikke kjent

Medlemmer (Støtteberettigede)    187  Ikke kjent

Antall deltakere egne leirer     446  503

Antall ledere egne leirer     49  65

Antall lokallagsbesøk/samarbeidstiltak   47  46
med menighet og andre arr

Region Bjørgvin

Leir

Hvordan har regionen jobbet for å 
øke kvalitet på leir? I Bjørgvin har 
hovedfokuset vært å gjennomføre 
eksisterende leirer på en best mulig måte. 
Vi har hatt større fokus på ledertrening, og 
bevisstgjøring av unge ledere. 

I tillegg har vi også hatt stort fokus på 
evalueringer i etterkant av leirene våre. Da 
ser vi hva vi gjør bra, og skal fortsette med, 
og også det som vi kan forbedre. 

I Bjørgvin har vi bare en ansatt som jobber 
på leir, derfor har samarbeidsleirer vært 
høyt prioritert. Det er viktig å kunne trekke 
inn andre organisasjoner og menigheter 

for å kunne tilby et best mulig leirtilbud for 
deltakerne her i regionen.

Hvilke resultater har  arbeidet ført til?
Vi ser at vi nå har en fin gjeng med unge 
ledere som kan være med å bidra inn 
i leirarbeidet i regionen. Med å ha god 
ledertrening i forkant av leir, ser vi gode 
resultater på kvaliteten på leirene våre.  

Siden et av hovedfokusene denne perioden 
har vært god kvalitet på leir, har vi sett 
viktigheten med å evaluere hver leir. Det 
er viktig å kunne være bevisst hva som går 
bra og hva som bør gjøres om på. Da kan vi 
lettere få en følelse på hva deltakerne sitter 
igjen med etter å ha vært på NMSU leir i 
Bjørgvin.  
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I tillegg ser vi stor verdi av 
samarbeidsleirene vi har i regionen. Ikke 
bare har vi flere voksne ledere å bruke, vi 
kan også inspirere hverandre og dermed få 
gode leirer

Menighet

Hvordan har regionen arbeidet for å få 
flere gjensidige samarbeidsavtaler med 
menigheter? I Bjørgvin er vi heldige å 
ha mange gode menighetsavtaler og 
samarbeid. Hovedfokuset denne perioden 
har vært å ivareta de gode samarbeidene 
som allerede eksisterer, og utvikle disse. 

Med jevnlig kontakt både i møter, 
men også på mail og telefon øker vi 
kommunikasjonen med disse. I tillegg 
har vi prioritert å være tilstede der 
trosopplærere samles, slik at vi blir sett, 
og dermed blir en enda mer naturlig 
samarbeidspartner for menighetene. 

Vi har også hatt stort fokus på kvalitet i det 
vi tilbyr menighetene. Med å forberede 
oss godt har vi kunne vise at vi er en sterk 
samarbeidspartner som har noe å komme 
med.  

Hvilke resultater har arbeidet ført til? 
Flere avtaler har bedre kvalitet og 
flere av de gode samarbeidene vi har 
hatt over flere år har nå også utviklet 
seg til å bli større. Vi har enda flere 
samarbeidsområder og dermed også et 
tettere samarbeid. 

For eksempel har minileiren på Radøy 
utviklet seg til å bli en leir med to 
overnattinger i stedet for bare en 
overnatting. I tillegg har vi større gruppe 
der flere foreldre er involvert.  

Vi opplever at NMSU har fått stor tillitt til 
menigheter i Den norske kirke. Ved å tilby 
ressurser med høy kvalitet, ønsker de å 
bruke oss som en samarbeidspartner på 
flere områder.  

NMS U Global

Hvordan har regionen arbeidet for å øke 
ressurser brukt på NMS U Global? 
Dessverre ser vi at med begrenset 
ansattressurser er det Uteam som har blitt 
minst prioritert. Men vi snakker varmt om 
Uteam til menigheter, og hvis de ønsker å 
få til en tur, hjelper vi med å få organisert 
det.  

Når vi er rundt til menigheter promoterer 
vi de forskjellige programmene som NMS 
og NMSU kan tilby, for eksempel Hald 
internasjonale senter, Ucrew og de sentrale 
Uteam som blir sendt ut nasjonalt.  

Hvilke resultater har  arbeidet ført til? 
Fyllingsdalen menighet ønsket å sende 
Uteam til Estland, noe som vi fikk til i løpet 
av denne perioden. I tillegg har vi vært i 
kontakt med andre menigheter som enda 
er i en tidlig planlegging for å få sendt 
Uteam i løpet av neste periode.  

I tillegg har vi flere unge fra regionene som 
har vært med på de nasjonale Uteam som 
sendes hvert år. Vi har også deltakere på 
Hald i år, noe som er veldig spennende. 
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Nøkkeltall       2018 2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)   87  Ikke kjent

Medlemmer (Støtteberettigede)    1 969  Ikke kjent

Antall deltakere egne leirer     716  717

Antall ledere egne leirer     102  165

Antall lokallagsbesøk/samarbeidstiltak   5  26 

med menighet og andre arr

Region Stavanger

Leir

Hvordan har regionen jobbet for å øke 
kvalitet på leir? Det har i perioden blitt 
jobbet mye med dokumentene knyttet 
til leir. Det vil si vi har forbedret og 
forenklet ting som ligger i leirpermene 
som er knyttet til hvert leirsted. I disse 
permene finner vi instukser for ulike typer 
lederroller, brann/varslingsplan, sikkerhets- 
og beredskapsplan, utstyrslister, 
deltakerlister, romlister osv. I tillegg har 
det blitt oppdatert profilmateriell som for 
eksempel deltakerskilt, romskilt, lederskilt, 
diplomer etc. 

Vi har også jobbet mye med å utruste 
frivillige til å gå inn i oppgavene som 

leder eller hovedleder. På Fjelltun har vi 
et frivillig team som denne perioden har 
fått bedre opplæring i hvordan en NMSU 
leir ser ut.  Vi har hatt fokus på å ha flere 
samarbeidsleirer med menigheter og 
VID, i tillegg til en leir ledet av frivillige på 
Himmel og Hav i 2018.  

Hvilke resultater har arbeidet ført til?
For tiden merker vi stor pågang av 
deltakere til leirene våre. På Fjelltun har 
det i perioden vært særlig god utvikling i 
deltakerantall, og vi opplever veksten som 
bærekraftig. Vi tror at det frivillige teamet 
har vært viktig for utviklingen, og ser at vår 
utrustning av ledere bygger opp under det 
frivillige engasjementet.

NMS Us landsmøte 2018

Menighet

Hvordan har regionen arbeidet for å 
få flere gjensidige samarbeidsavtaler 
med menigheter? Vi har prioritert å 
besøke menigheter som er interesserte 
i samarbeid, samt menigheter vi 
allerede har et godt samarbeid med. Vi 
prøver å være på tilbudssiden og se hva 
menighetene faktisk trenger av ressurser. 
Vi har også jobbet mye med hvordan 
vi presenterer arbeidet til NMSU til 
menighetene i regionen vår. Blant annet 
med en godt utarbeidet PowerPoint som 
forteller hva vi kan bidra med i forhold til 
ressurser. 

Her i Stavanger er vi heldige som har 
mange menigheter som kjenner til NMS 
og NMSU, og som ønsker et samarbeid 
med oss. 

Hvilke resultater har arbeidet ført til?
I løpet av denne perioden har vi hatt 
tre gjennomførte Uteam og har startet 
arbeidet med fem nye Uteam i nærmeste 
fremtid. I tillegg har vi hatt en god økning 
i lokallag, spesielt konfirmantgrupper og 
familiemiddager.  
Vi har også fått flere samarbeid om 
arrangementer med forskjellige 
menigheter i regionen.  
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NMS U Global

Hvordan har regionen arbeidet for å øke 
ressurser brukt på NMS U Global?
Gjennom å styrke kontakten vår med 
menigheter i Den norske kirke har vi også 
fått et større nedslagsfelt for Uteam-
arbeidet. Muligheten for å dra på Uteam 
er en av de tingene som vekker størst 
interesse for samarbeid med NMSU i 
menighetene.  Vi har aktivt dratt nytte av å 
ha Hald studenter i regionen, og de har vi 
brukt både på leir, men også i møte med 

menigheter. Dette gir et positivt fokus på 
globale tema både hos oss i staben, men 
også for de frivillige og deltakere vi møter 
på leir.  

Hvilke resultater har dette arbeidet 
ført til? Som et resultat av økt fokus på 
menigheter, ser vi en større interesse for 
Uteam. Med et større globalt engasjement, 
ser vi at det har positiv effekt for å formidle 
våre kjennetegn der vi deler tro, tid, 
ting og talent. Det har også vært med å 
styrke fokuset på at vi er en del av den 
verdensvide kirke. 
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Hovedadministrasjonen 
(HA)
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Leir
”Arrangementskonsulent” for å øke kvali-
tet på promotering og påmelding
Prosjektstillingen som «Arrangementskon-
sulent» ble videreført og gjort til en fast 
stilling i prosjektperioden. Evalueringen av 
prosjektstillingen viste at denne måten å 
organisere disse oppgavene på økte både 
kvalitet og effektivitet i arbeidet.  Det inne-
bærer at promotering av og påmelding til 
alle arrangementer nå håndteres av én 
person i hovedadministrasjonen.  

”Fagkoordinator Ukid” for å øke kvalitet 
på forkynnelse og formidling I perioden 
ble stillingen som “Fagkoordinator Ukid” 
opprettet som et prosjekt. Målet med stil-
lingen var å utvikle ressurser til bruk i fami-
liemiddag, samt informasjon om NMS sine 
prosjekter rettet mot barn. Et delmål for 
denne ressursutviklingen var at ressursene 
også skulle kunne brukes på leir. På denne 
måten ønsket vi å unngå at det arbeides 
uhensiktsmessig mye parallellt med utvik-
ling av forkynnelse og misjonsinformasjon. 
I tillegg ønsket vi å bidra til kvalitetssikring 
av formidlingen som skjer i NMSU, og gjøre 

det lett for nye frivillige/ansatte å gjøre seg 
kjent med vårt språk og profil. Stillingen 
ble videreført i endring av organisasjons-
struktur og er nå gjort til en fast stilling. 

Opprette/videreføre leirklubber  I løpet av 
2019 har det blitt jobbet med å ha aktive 
leirklubber i alle regioner.  Gjennom med-
lemskap i leirklubbene genereres støtte fra 
staten som kan brukes både til å gi rabatt 
på leirer og dekke underskudd. Leirklubbe-
ne bidrar på denne måten til bedre økono-
misk balanse i leirarbeidet. ppslutning

Opprettet en fagkoordinator-stilling 
for Ucamp  I forbindelse med endring av 
organisasjonsstruktur har det blitt oppret-
tet stilling som “Fagkoordinator Ucamp”. 
Denne personen skal jobbe sentralt med å 
legge til rette for økt kvalitet på leirarbei-
det. Det handler på den ene siden om å vi-
dereutvikle gode rutiner i forbindelse med 
å arrangere leir, og på den andre siden om 
å videreutvikle gode leirkonsept. 

Prosjekt: Ucamp Færder   
Ucamp Færder ble arrangert første gang 
på Østre Bolærne i juni 2018. Om lag 100 
deltakere og ledere tok del i den nasjonale 
ungdomsleiren som var tenkt som en vi-
dereføring av Tenmisjonsfestivalen (TMF). 
Endring av navn, tid og sted kom som en 
følge av I juni 2019 ble leiren gjennomført 
for andre gang med tilnærmet likt delta-
kerantall.  

Prosjekt: Utvikling av frivillige team rund 
leirsteder  Flere leirsteder ønsker større 
stillinger til NMSU-ansatte enn det vår øko-
nomi gir rom for. På Fjordglimt leirsted ble 
det våren 2019 satt i gang et pilotprosjekt 
knyttet til å mobilisere flere frivillige til å 
drive leirarbeidet. Prosjektet baserte seg på 
tenkningen som kommer til uttrykk i NMS 
sitt “Use your talents”-konsept. I stedet for 
å ha én ansatt som har ansvaret for leirar-
beidet, ønsker vi et team av frivillige som 
følges opp av en ansatt. Våren 2019 besto 
det frivillige teamet på Fjordlimt av Jorunn 
Lien (leirstedleder, NMS Eiendom) , Kristin 

Aker, Møyfrid Lunde, Karin Fjose Olsen, Silje 
Sjøtveit (prosjektansatt i NMS) og Ingvill D. 
Aakre. Gruppen ble ledet av daglig leder, og 
koordinerte gjennomføring av leirtilbudet 
på Fjordglimt sommeren 2019. Teamet var 
tilfreds med å nå målsetningen om å gjen-
nomføre leirene sommeren 2019, men pek-
te også på viktige utviklingsbehov for å få 
en slik organisering til å fungere tilfredsstil-
lende. I forbindelse med implementering 
av ny struktur har oppfølgingen av dette 
frivillige teamet blitt overført til Teamleder 
Øst. Det er etablert et årshjul for 2020 og en 
oversikt over hovedledere. 
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Prosjekt: Ledertreningskurs    
Ledertrening er en viktig oppgave 
både i leirarbeidet og i annet barne- og 
ungdomsarbeid som menigheter driver. 
I 2016 fikk NMSU støtte av kirkerådet til 
å utvikle et ledertreningskurs, og Silje M. 
Ljosland gikk i den forbindelse inn i en 
prosjektstilling som ledertreningskonsu-
lent. Høsten 2018 ble “Lederkurset” lansert 
på Trosopplæringskonferansen. Kurset har 
fått gode tilbakemeldinger og vil være en 
viktig ressurs i både NMSU og menigheter 
fremover. 

Samarbeid 
Bidratt i utviklingen av samarbeidsplatt-
formen «Kirkens Unge»   Samarbeidsplatt-
formen “Kirkens Unge” ble inngått i januar 
2018 og har satt fokus på samarbeid mel-
lom Den norske kirke og de frivillige bar-
ne- og ungdomsorganisasjonene. Lanse-
ring av plattformen har ført til regionale 
samarbeidsmøter i mange bispedømmer, 
og NMSU har hatt en høy prioritering av 
disse møtene. I forlengelse av selve sam-
arbeidsplattformen har det også blitt ut-

viklet maler for samarbeidsavtaler som 
ble klare til bruk fra januar 2020. Disse 
malene vil være nyttige når vi på ulike må-
ter skal utarbeide samarbeidsavtaler med 
menigheter, prostier og bispedømmer.  

Satsing på stand på Trosopplærings-
konferansen   I 2018 og 2019 har vi trap-
pet opp innsatsen på Trosopplæringskon-
feransen. I samarbeid med NMS og NMS 
Eiendommer A/S har vi utviklet en synlig 
stand og prioritert å sende mange ansatte 
dit. På Trosopplæringskonferansen 2019 
var teamet Oppdrag:Kirke. Det handlet 
om misjon, og NMSU var representert på 
hovedscenen og i seminarprogrammet.  

Prosjekt: Misjon i trosopplæringen      
I 2017 fikk NMSU tildelt midler fra Den nor-
ske kirke til å lede et samarbeidsprosjekt 
med IKO – Kirkelig pedagogisk senter og 
Nord Hålogaland bispedømme. Målet 
med prosjektet har vært å hjelpe trosopp-
lærere i Den norske kirke til å snakke om 
misjon i trosopplæringen. Det er blitt ut-
viklet en rekke ressurser, blant annet i til-
knytning til breddetiltakene “Lys våken” 
og “Tårnagent”. Ressursene ligger både på 
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NMSU sine egne nettsider og Den norske 
kirkes ressursbank.  I tillegg er det laget en 
bok - “Fokus - MIsjon” - som lanserer i januar 
2020. I boken fokuseres det på misjonsfor-
ståelse, og målgruppen er trosopplærere i 
kirke og organisasjoner. 

Prosjekt: Camp Ryfylke    
Sommeren 2020 samarbeider 6 menig-
heter i Ryfylke med NMSU og KFUK-KFUM 
om en stor konfirmantleir på Sand i Suldal. 
NMSU skal ha ansvaret for globalt marked 
og ledertrening, samtidig som vi bidrar 
med nettverk av frivillige ledere og leirkom-
petanse.  Denne leiren er et pilotprosjekt 

fra NMSU sin side og representerer en form 
for leirsamarbeid med menigheter som vil 
kunne videreutvikles i fremtiden. Ut over 
konfirmantleiren i seg selv vil NMSU vur-
dere å tilby oppfølgingsleirer og Uteam til 
ungdommene som er involvert.

Prosjekt: Ukirke, Stavanger    
NMS og NMSU har etablert et samarbeid 
med 16 menigheter i Stavanger kirkelige 
fellesråd om et nytt kirkelig nærvær for 
ungdom og unge voksne med base i Nyga-
tens forsamlingshus i Stavanger sentrum. 
Samarbeidet er i første omgang et treårig 
prosjekt hvor målet er å gjøre Den norske 
kirke mer synlig og tilgjengelig for ung-
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dom og unge voksne i Stavanger sentrum. 
Anne Margrethe Ree Sunde ble ansatt som 
prosjektprest våren 2018, og offisiell pro-
sjektstart var 1. august 2018. I første halvdel 
av prosjektperioden er det etablert et lav-
terksel-fellesskap for studenter (Mat&Prat), 
ungdomscafé (Tirsdagsåpent), grupper 
(Spill&Chill, DIY) og månedlige guds-
tjenester. Det er to Hald-studenter knyttet 
til prosjektet, og disse er også involvert i 
NMSU sitt øvrige arbeid i regionen. 

Prosjekt: #UngiBodø NMS og NMSU har 
etablert et samarbeid med Rønvik me-
nighet i Bodø om et nytt kirkelig tilbud 
for ungdom med base i Rønvik menighet. 
Prosjektet startet opp i august 2019 og vil i 
første omgang vare frem til juli 2023. Kris-
tin Jenssen er ansatt som prosjektprest, og 

fra høsten 2020 vil det knyttes to Hald-stu-
denter til prosjektet. Hald-studentene skal 
delta i NMSU sitt øvrige arbeid i Nord, ho-
vedsakelig i forbindelse med leirer på Tøm-
merneset leirsted på Finnsnes. Målene med 
prosjektet:  

1. Skape et kontinuerlig tilbud som gjør 
kristen tro relevant for ungdom i Bodø 
og skaper  tilknytning til kirken. 

2. Skape et gjennomgående misjonalt fo-
kus i Rønvik menighet. Vi står sammen 
om å dele troen på Jesus, bekjempe 
urettferdighet og utrydde fattigdom lo-
kalt og globalt. 

3. Skape en base for ettåringer eller 
Hald-studenter i Nord-Norge. 

NMSU Global
Uteam et nasjonalt konsept  
I løpet av perioden har Uteam blitt et nasjo-
nalt konsept. Alle regioner har nå gjennom-
ført Uteam eller er i planlegging av Uteam 
som skal gjennomføres. Tilbakemeldingen 
på turene er svært gode. 

Samarbeid med NMS om utviklingen av 
NMS Connect     Våren 2018 etablerte NMS 
egne lokallag for unge voksne (Connect). 
Disippelkonferansen ble omdøpt til Con-
nected og fikk ny lederstruktur. Videre ble 
det etablert en ordning hvor NMSU-med-
lemmer over 18 år får gratis medlemskap 
i NMS inntil fylte 26 år.  Ved utgangen av 
2019 er det Connected-grupper i Oslo, Ber-
gen og Trondheim. I Stavanger er det pla-

ner om å starte opp en gruppe, og i Kris-
tiansand jobbes det med videreføring av 
“Globalt møtepunkt”. 

Tur for ansatte til Lyon høsten 2019      
Høsten 2019 ble arbeidersamlingen lagt 
til Lyon, Frankrike. Her fikk ansatte møte 
misjonærene som jobber i den franske 
samarbeidskirken. Her var det mange lik-
hetstrekk til prosjektene som vi samarbei-
der med NMS om i Stavanger og Bodø. Et 
delmål for turen var også å øke muligheter 
for Uteam til Frankrike i årene som kom-
mer. 

Tettere samarbeid med Hald Internasjo-
nale Senter om utveksling      
Hald Internasjonale Senter ønsker at ut-
vekslingen av studenter skal knyttes til 
strategiske prosjekter for NMS og NMSU. I 
perioden har NMSU blitt enda sterkere in-
volvert i utvekslingene. 
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Andre prosjekter

Omorganisering av ansatte      
Høsten 2018 og våren 2019 ble det planlagt 
og gjennomført en større omorganisering 
av ansatte i organisasjonen. Bakgrunnen for 
omorganiseringen var tilbakemeldinger fra 
regionledere om behov for en mer spisset 
lederrolle, samt et ønske fra ledelsen om å 
se på muligheter for å jobbe mer effektivt. 
Landsstyret innvilget et ønske fra adminis-
trasjonen om å engasjere Nordic Navigati-
on A/S i prosessarbeidet.  

Landsstyret vedtok ny struktur på sitt møte 
i mars 2019, og implementeringen av den-
ne har pågått høsten 2019. Den største end-
ringen i omorganiseringen er at vi har gått 
fra å ha 7 regionledere til å få 3 teamledere 
(Øst, Sør-Vest og Midt-Nord). I tillegg er det 
opprettet en administasjonsleder-stilling 
på HA som blir teamleder for et adminis-
trasjonsteam. Tilbakemeldingene på pro-
sessen har vært gode. 

NMSU på sosiale medier  
Heidi Olsen hadde høsten 2018 en prosjekt-
stilling for å utvikle en plan for NMSU sin 
bruk av sosiale medier. Prosjektet ført til en 

utvikling av en Instagram-profil som kon-
taktflate mot ungdom. Facebook-profilen 
ble videreutviklet og fokusert mot foreldre 
til deltakere i våre aktiviteter og kirkelig an-
satte.  

Prosjekt: Mampiaty – plass i felllesskapet  
I strategiperioden har det blitt identifisert 
et behov for å skape en egen innsamling for 
ungdom i NMSU knyttet til NMS sine pro-
sjekter. Høsten 2018 hadde Heidi Olsen en 
prosjektstilling hvor hun blant annet vur-
derte om vi kan lære noe av måten Kris-
telig Gymnasium gjennomfører sin årlige 
innsamling på. Resultatet ble et samarbeid 
mellom NMSU og NMS Fundraising om en 
innsamling som skal løpe gjennom et sko-
leår og hvor de uilke regionene skal konkur-
rere mot hverandre. 

Skoleåret 2019/20 gjennomføres årsinn-
samlingen “Mampiaty - plass i fellesska-
pet” i NMSU. Innsamlingen ledes av Maria 
Gaard og en prosjektgruppe som består 
av deltakere på Uteam Madagaskar som-
meren 2019. Det er opprettet en egen side 
på nmsu.no med innsamlingsmateriell og 
oversikt over hvor mye som er samlet inn i 
de ulike regionene.  
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Støtteberettigede 
medlemmer

Lokallag

2017

3 506

148

2018

3 574

151

2016

4 409

151

På bakgrunn av disse tallene utbetalte NMS U Frifondmidler til:

2016

1 593 744

171

2015

1 777 508

162

Utbetalte 
frifondsmidler

Antall lokallag

2017

1 420 780

173

2018

1 402 118

134

Frifondsmidler tildeles NMS U basert på medlemstall to år tilbake i tid.

Frifondsmidler

Driftsstøtte fra BUFDIR

Driftsstøtte

2015

1 873 857

2016

1 655 378

2017

1 808 865

2018

2 202 284

2015

3 980

147

46

NMSUs landsstyre 2018-2020

Rolle      Navn

Leder     Anders Emil Kaldhol

Nestleder     Ina-Helene Idsal

Bjørgvin     Pauline Tomren

Hedmark og Oppland  Åsmund Dannemark

Møre      Reem Haile Kidane

Nord-Norge    Joakim W. Tverbakk

Stavanger     Arve Esteban Handeland

Sør      Henriette Saga

Trøndelag     Amalie Marie Teige

Øst      Marie Cathrine Løver Thu

NMS LS representant

Rep LS     Andreas Danbolt   

Ansattes representant   

Ansattes representant   Elin Knudsen

Ansatt 1. vara    Ragnhild Danbolt Øygard

Vara

1.vara      Kristin Li

2.vara     Jakop Stavset

3.vara     Karoline Birkeland Syvertsen

Administrasjonen

Daglig leder NMS U   Stig Sunde

Sekretær     Dorrit Vignes Isachsen
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Sak 5 Landsmøte 2020 

Strategi 2020-2024
I henhold til grunnreglene §6 vedtas strategiplanen for fire år med muligheter for 
en revisjon midtveis i perioden. 

Vedlegg 2: Strategiplan for NMS U 2020-2024

Forslag til vedtak

NMSU Landsmøte vedtar Strategiplan for NMSU 2020-2024  



Hvem vi er
NMSU er NMS sin barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en 
frivillig, demokratisk organisasjon som består av rundt 180 
lokallag og 4000 medlemmer.

Vår visjon
Unge disipler i hele verden

Visjonen vår – «Unge disipler i hele verden» - gir retning for en 
måte å leve på som bygger på det kristne misjonsoppdraget vi 
finner i Bibelen. 
 

Unge disipler...

En disippel er alltid underveis. På denne reisen i livet er målet 
hele tiden å bli bedre kjent med Jesus Kristus. Dette blir vi når vi 
lever nært til Gud og deler tro, tid, ting og talent. 

...i hele verden

En disippel er alltid del av et kristent fellesskap. Gjennom 
NMSU og NMS får vi oppleve kirkens verdensvide fellesskap, og 
gjennom møter med mennesker fra andre deler av verden blir 
både troen og livet vårt forandret. Vårt håp er at barn og unge 
med tilhørighet i NMSU skal få oppleve at de er en del av denne 
verdensvide kirken, og at det er bruk for dem i Guds misjon. 

Vedlegg 2: Strategiplan 2020-2024
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Målbilde 2025
 

I 2025 er NMSU en synlig og voksende organisasjon med en ty-
delig profil. Vi er en naturlig samarbeidspartner for menigheter i 
Den norske kirke som ønsker at barn og unge skal få et lokalt og 
globalt misjonsengasjement. Sammen med NMS skaper vi enga-
sjement både for den lokale menigheten, og for arbeidet våre to 

organisasjoner er en del av. 

Hva vi vil

NMSU vil at barn og unge skal bli kjent med Jesus Kristus og få en 
identitet som kristne. Vi er skapt til fellesskap og vi formes i møte 
med Gud og andre mennesker. I NMSU skal barn og unge derfor 
få møte andre kristne, oppdage at de er del av den verdensvide 
kirke og selv få være med i Guds misjon. Vi tar del i Guds misjon 
gjennom å dele evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling.

• Når vi deler tro blir andre kjent med Jesus 
• Når vi deler tid bygger vi fellesskap med hverandre 
• Når vi deler ting skaper vi en mer rettferdig verden 
• Når vi deler talent utgjør vi en forskjell for andre 

Hva vi gjør

• vi utvikler ressurser for barn, unge og familier 
• arrangerer egne leirer og leirer i samarbeid med andre 
• vi arrangerer turer til NMS sine samarbeidspartnere

Så langt har vi kalt disse arbeidsområdene henholdsvis Ukid, 
Ucamp og Uteam.  
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Satsingsområder
Samarbeid med Den norske kirke
Mål: Flere samarbeidsavtaler
Den norske kirke driver trosopplæring med utgangspunkt i 
Plan for trosopplæring. Planen legger opp til et samarbeid 
med frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, og i tillegg 
legger samarbeidsplattformen Kirkens unge basis for koordinert 
samarbeid på ulike nivå i Den norske kirke. 

Et samarbeid vil utvikle seg ut i fra behov og muligheter i Den 
norske kirke og våre ressurser, dette vil derfor kunne se ulikt ut 
på ulike steder. For å få dette til, ønsker vi en koordinert innsats 
mellom NMSU, NMS og NMS Eiendommer.  

Leir
Mål: Flere samarbeidsleirer med menigheter og flere frivillige 
hovedledere
Vi er stolte av vår tradisjon som leirorganisasjon, og ønsker å 
bygge videre på denne i strategiperioden. For at leirarbeidet 
skal kunne utvikles ønsker vi samarbeid med menigheter og 
å rekruttere flere frivillige hovedledere. Gjennom menigheter 
og frivillig engasjerte kommer vi i kontakt med nye grupper 
som kan være interessert i leir. En forutsetning for all utvikling i 
leirarbeidet er at det er kvalitet i alle ledd og relevant innhold.

Frivillighet
Mål: Ansatte bruker mer tid på å utruste frivillige 
Vi ser et stort potensiale i at frivillig engasjerte kan få bruke sine 
talenter i organisasjonen. Når ansatte bruker arbeidstiden på å 
utruste frivillige fremfor å selv utføre oppgavene, får vi gjort mer. 
Vi ønsker derfor å legge til rette for vekst gjennom en satsing på 
frivillighet. 
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Sak 6 Landsmøte 2020 

Kommunikasjonsplattform for NMSU

I 2017 ble det lansert ny profil for NMSU, både knyttet til grafisk utseende og 
språk. Dette har blitt godt tatt imot både i og utenfor organisasjonen. Som 
en videreføring av dette arbeidet, ser avtroppende landsstyre et behov for å 
utarbeide en kommunikasjonsplattform for NMSU.  
 
En kommunikasjonsplattform kan si noe om hvem vi er, våre verdier og hvordan 
vi ønsker å kommunisere vår identitet. Landsmøtet er derfor invitert til å gi det 
kommende landsstyret innspill til dette arbeidet.  
 
Til diskusjonen på landsmøtet legges det fram to punkt for diskusjon, men alle 
innspill knyttet til en slik kommunikasjonsplattform vil bli tatt med i arbeidet! 

Tekst om NMSU
Denne teksten ble skrevet av en gruppe ansatte i forbindelse med en 
gjennomgang av medlems- og lokallagsordning. Den er derfor beregnet på 
et publikum som kanskje ikke har stor kjennskap til NMSU. Teksten forsøker å 
beskrive NMSU og vårt arbeid, samt viktige verdier og prinsipp som blir lagt til 
grunn for arbeidet.  
 
 NMSU er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon med rundt 4000   
 medlemmer fordelt på 180 grupper. Vi skaper fellesskap hvor barn og unge  
 får høre om Jesus og bli engasjert til å dele tro, tid, ting og talent. Dette gjør  
 vi gjennom lag/foreninger, leir i Norge og utenlandsturer for ungdom. 
 
 Den norske kirke er vår viktigste samarbeidspartner, og mye av vårt arbeid  
 skjer i forbindelse med lokale menigheter. Vi ønsker å gi bidrag til kirkens  
 trosopplæring, og våre ledere vil formidle sin kristne tro. Samtidig    
 respekterer vi den enkeltes tros- og ytringsfrihet. Våre fellesskap skal 
 være  trygge rom for å snakke om tro – uansett hva man tror på. Alle er   
 velkommen! 
 
 Ett av våre særpreg er globalt fokus. Vi er barne- og      
 ungdomsorganisasjonen til NMS som samarbeider med kirker i 16 land.   
 Mange vil hevde at de kristne kirkene er avgjørende viktige dersom vi 
 skal nå FNs bærekraftsmål. I NMSU snakker vi derfor engasjert om kirkens  
 betydning i verden og grunnlaget for denne som ligger i troen på Jesus   
 Kristus! 
 
 Hos oss vil barn og unge møte mennesker og historier fra andre land   
 som utvider horisonten og utfordrer til engasjement. Vi ønsker å formidle  

Tverrgående tema som gjelder alle satsingsområdene:
 
1. Medlemsvekst: I alle våre aktiviteter ønsker vi å oppmuntre 

deltakere til å bli medlemmer. Medlemskap er både et 
virkemiddel for å virkeliggjøre visjonen vår og en inntektskilde.

2. Globalt perspektiv: I alle våre aktiviteter vil vi arbeide for å 
synliggjøre at den kristne kirke er global. Dette gjør vi ved å legge 
til rette for at Hald-studenter, Ucrew- og Uteam-deltakere, samt 
tidligere misjonærer, kan dele erfaringer fra kirker i andre land.

3. Lederutvikling: I alle våre aktiviteter vil vi arbeide for å utvikle 
ledere.  Lederkurs og utviklingsveier for frivillige ledere vil være 
viktige i denne sammenheng.

4. Bærekraft: I alle våre aktiviteter vil vi arbeide for å gjøre 
klimavennlige prioriteringer. 

Vedlegg 2: Strategiplan 2020-2024
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Sak 7 Landsmøte 2020 

Langtidsbudsjett 2020-2024

Saksopplysninger

Langtidsbudsjett legges fram på annen hvert landsmøte i henhold til 
grunnreglene §6. Det skal på landsmøtet i 2020 vedtas budsjett for perioden 
2020-2024, og dette kan revideres på landsmøtet i 2022. Hensikten med 
langtidsbudsjettet er å gi landsstyret en økonomisk retning å styre etter i den 
kommende strategiperioden.  

NMSU har relativt stabile inntekter og utgifter. Samtidig ser vi at en 
langtidssykemelding, avlysning av leirer eller støtte til enkeltprosjekt, kan gi 
betydelige utslag på budsjettet. Det er derfor landsstyret som vedtar budsjett 
for hvert år, med utgangspunkt i langtidsbudsjettet vedtatt av landsmøtet. 
Landsstyret vedtar også et revidert budsjett i mai/juni for å ta hensyn til 
endringer underveis i året. 

Vedlegg 3: Forslag til langtidsbudsjett for NMSU i perioden 2020-2024

Forslag til vedtak

NMSU Landsmøte godkjenner langtidsbudsjett for perioden 2020-2024. 

Forelegg til NMS Us landsmøte

 en grunnleggende holdning av at vi har mye å tilføre hverandre  
 på tvers av kulturelle skillelinjer. Med basis i kristen tro vil   
 vi hevde at alle mennesker har lik verdi, og at vi kan    
 gjøre hverandre rikere ved å dele av de ressursene den enkelte  
 besitter. Derfor samler vi ikke bare inn penger til andre, men er  
 opptatt av hva vi kan lære av dem. 
  
Landsmøtet bes komme med innspill til denne teksten – om hva som 
fungerer og hva som bør endres. 

Forhold mellom profiluttrykk, visjon og slagord 
I forbindelse med ny profil i 2017, lanserte NMSU misjon som å 
«dele tro, tid, ting og talent». Det har kommet mye god respons 
på dette, særlig fra folk i NMS og Den norske kirke – og derfor har 
dette profiluttrykket blitt brukt mye på materiell og i omtale av 
organisasjonen.  
 
Visjonen «Unge disipler i hele verden» har hele tiden ligget fast, men 
etter at dele-ordene ble lansert har denne blitt mindre brukt. Dette 
har særlig sammenheng med at ordet «disippel» er et fremmedord for 
mange.  
 
Den oppdaterte versjonen av logoen fra 2017 viser som tidligere et kors 
med utropstegn. Formuleringen om å «sette utropstegn ved korset» 
er tatt med videre, men er svært lite brukt – oftest for å forklare hva 
logoen viser. 
 
Da det ble laget julegaver og profilprodukter i 2016 var ny profil 
under utarbeidelse, og det ble laget produkter med slagordet – «Love 
somebody». Dette viser til bibelverset om å elske sin neste som 
seg selv. Det har vært en tanke om å bruke ulike slagord på ulike 
produkter, men så langt er det bare dette som er brukt.  
 
Landsmøtet bes komme med innspill til hva forholdet mellom 
disse ulike formuleringene skal være, og hva som bør brukes i ulike 
sammenhenger.

Forslag til vedtak

NMSU Landsmøte har drøftet saken, og ber landsstyret ta med 
innspillene i sitt arbeid med å utarbeide en kommunikasjonsplattform 
for NMSU.  
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Variable inntekter: Medlemskontingent, leieinntekter (Ukirke), arran-
gementsoverskudd, inntekter i nettbutikk og refusjon av personalkost-
nader.

Utgifter

Personalkostnader: Vi legger opp til å videreføre dagens ansattvolum 
gjennom hele strategiperioden. Økningen i langtidsbudsjettet skyldes 
årlig lønnsvekst. 

Driftskostnader: Driftskostnadene i NMSU består i hovedsak av leie-
utgifter til kontorer, utstyr til ansatte, kontorrekvisita, tjenesteavtaler (IT, 
økonomi, personaltjenester), kostnader til møtevirksomhet, reiseutgif-
ter, utvikling av diverse materiell. Flere av leieavtalene vil reguleres av 
konsumprisindeksen, og vi forventer derfor en økning. Samtidig vil vi 
jobbe for bedre avtaler og mer effektiv drift gjennom for eksempel di-
gitale møter. Den samlede økningen vil derfor ikke følge konsumpris-
indeks men budsjetteres til 100 000,-/år. 

Resultat: Vi legger opp til å bruke noe egenkapital (0,6 mill.) for å in-
vestere i videre vekst. Per 01.01.2019 var egenkapitalen på omtrent 2,6 
millioner kroner. Et oppdatert beløp per 1.1.2020 er klart når regnska-
pet for 2019 er ferdig.   

Merk: Tall fra 2019 mangler fordi regnskapet ikke er gjort og vedtatt før midten av 
mai 2020. 

Inntekter

Støtte fra NMS: NMSU har en fast avtale med NMS om at støtten skal være 
8,10% av totale driftskostnader i NMS, fratrukket offentlig støtte og støtte til 
NMSU. Tallene er hentet fra NMS sitt vedtatte langtidsbudsjett.

Offentlige tilskudd: NMSU får tilskudd basert på betalende medlemmer og 
aktivitet. I 2019 opplevde vi en betydelig økning i antall lokallag på bakgrunn 
av satsing på samarbeid med Den norske kirke. Det budsjetteres derfor med 
et hopp fra 2020-2021 og forsiktig økning i de påfølgende år. Som en følge 
av omorganiseringen i 2019 har vi også mer ressurser på søknadsskriving, 
hvilket gjør at vi forventer en ytterliggere økning.

Kommentarer til budsjettforslaget:

INNTEKTER (i mill) 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024
Støtte fra NMS 12,4 13 12,9 12,7 12,8 12,9 12,9

Offentlig støtte 2,9 3,5 3,3 3,8 4,1 4,4 4,6

Variable inntekter 0 0,07 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6

Totalt 15,3 16,57 16,5 16,9 17,3 17,8 18,1

UTGIFTER (i mill)
Personalkonstnader 10,2 11,5 12,1 12,5 12,8 13,2 13,6

Driftkostnader 4,7 4,5 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8

Totale utgifter 14,9 16 16,5 17 17,4 17,9 18,4

Resultat (avrundet) 0,4 0,57 0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,3
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Sak 8 Landsmøte 2020 

Endringer av grunnregler og vedtekter
Det legges med dette fram forslag til endringer i NMSU sine grunnregler og ved-
tekter. Det er i dette forslaget ikke lagt opp til større endringer – i påvente av mu-
lige endringer i den demokratiske strukturen.   

Endringene i stor grad språklige justeringer etter ny organisering i både NMS 
og NMSU, samt en oppdatering i henhold til nåværende praksis.
• NMSU ansatt i regionråd/årsmøte er nå «en NMSU ansatt» og ikke nødvendig-

vis leder, for å passe ny ansattstruktur 
• Presiseringer av NMS ansatt, NMS regionstyre og NMS årsmøte 
• «Representant fra leirsted» i stedet for «Leder i leirstedsstyret», ikke alle leirste-

der har eget styre  
• NMSU landsstyre skal ikke fremme kandidater eller uttale seg når NMS lands-

styre oppnevner komiteer som skal jobbe med barne-og ungdomsspørsmål.

Noen endringsforslag endrer innhold: 
• Verv i organisasjonen er beregnet for medlemmer 12-25 år.  
• Utvekslingsstudenter fra Hald blir observatører på landsmøtet  
• Organisasjonssjef innkaller til valgkomiteens første møte.  

Vedlegg 5: Fargekoder og forslag til nye grunnregler og vedtekter
Vedlegg 6: Eksisterende grunnregler og vedtekter

Forslag til vedtak
NMSU landsmøte godkjenner foreslåtte endringer av grunnregler og vedtekter. 
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§ 5 - NMSU landsmøte 

3. Følgende inviteres som ob-
servatører: 
a. Inntil to representanter 
fra NMS` samarbeidsorganisa-
sjoner. 
b. Andre som NMSU 
landsstyre ønsker å invitere

§ 5 - NMSU landsmøte 

3. Følgende inviteres som ob-
servatører: 
a. Inntil to representanter 
fra NMS’ samarbeids-organisa-
sjoner. 
b. Andre som NMSU 
landsstyre ønsker å invitere. 
c. Utvekslingsstudenter fra 
Hald Internasjonale Senter

§ 5 - NMSU landsmøte 

3. Følgende inviteres som ob-
servatører: 
a. Inntil to representanter 
fra NMS’ samarbeids-organisa-
sjoner. 
b. Andre som NMSU 
landsstyre ønsker å invitere. 
c. Utvekslingsstudenter fra 
Hald Internasjonale Senter

§7 NMSU årsmøter i regionen

3. Følgende har tale-, forslags- 
og stemmerett på årsmøte: 
a. 2 representanter fra 
hvert lokallag. I lag hvor med-
lemmene er under 12 år, kan 
foreningen representeres av 
voksenleder. Hvis laget består 
av medlemmer over 12 år kan 
medlemmene selv represen-
tere laget. Øvre aldersgrense 
for representanter er da 30 år. 
b. NMSU regionrådmed-
lemmer. 
c. NMSU landsstyrerepre-
sentanten i gjeldende region. 
d. En representant fra re-
gionsstyret i gjeldene region. 
e. Alle NMSU enkeltmed-
lemmer i regionen. 

§7 NMSU årsmøter i regionen

3. Følgende har tale-, forslags- 
og stemmerett på årsmøte: 
a. To representanter fra 
hvert lokallag. I lag hvor med-
lemmene er under 12 år, kan 
foreningen representeres av 
voksenleder. Hvis laget består 
av medlemmer over 12 år kan 
medlemmene selv represente-
re laget. Øvre aldersgrense for 
representanter er da 30 år
b. NMSU regionrådmed-
lemmer. 
c. NMSU landsstyrerepre-
sentanten i gjeldende region. 
d. En representant fra 
regionsstyret i NMS i gjeldene 
region. 
e. Alle NMSU enkeltmed-
lemmer i regionen. 

§7 NMSU årsmøter i regionen

3. Følgende har tale-, forslags- 
og stemmerett på årsmøte: 
a. To representanter fra 
hvert lokallag. I lag hvor med-
lemmene er under 12 år, kan 
foreningen representeres av 
voksenleder. 
b. NMSU regionrådmed-
lemmer. 
c. NMSU landsstyrerepre-
sentanten i gjeldende region. 
d. En representant fra 
regionsstyret i NMS i gjeldene 
region. 
e. Alle NMSU enkeltmed-
lemmer i regionen. 

§7 NMSU årsmøter i regionen

4. Følgende innkalles med 
talerett:
a. Alle NMSU ansatte i 
regionen
b. NMS-ansatt med kon-
tor i regionen
c. Leder i gjeldende NMS 
regionstyre
d. Leder i eventuelt leir-
stedsstyre i virkeområdet
e. Leirledere og andre 
frivillige i NMSU

§7 NMSU årsmøter i regionen

4. Følgende innkalles med 
talerett:
a. Alle NMSU ansatte i 
regionen
b. NMS-ansatt med kontor 
i regionen
c. Leder i gjeldende NMS 
regionstyre
d. En representant fra 
hvert leirsted i regionen
e. Leirledere og andre 
frivillige i NMSU

§7 NMSU årsmøter i regionen

4. Følgende innkalles med 
talerett:
a. Alle NMSU ansatte i 
regionen
b. NMS-ansatt med kontor 
i regionen
c. En representant fra 
hvert leirsted i regionen
d. Leirledere og andre 
frivillige i NMSU

Rød markeringer:  Det som skal fjernes

Gul markeringer:  Endringer 

Blå markeringer:  Ny tekst

Endringer som er gjort er markert med følgende fargekoder:

Grunnregler og vedtekter for NMSU 
Legges frem for NMSU landsmøte 19.-22. mars 2020

Opprinnelig Endringer Nytt forslag  

§3
NMSU tar sikte på å utfordre 
barn og unge til medvirkning, 
ansvar, engasjement, og gi 
opplæring i demokratiske 
prosesser og frivillig organisa-
sjonsarbeid. 

§3
NMSU tar sikte på å utfordre 
barn og unge til medvirkning, 
ansvar, engasjement, og gi 
opplæring i demokratiske 
prosesser og frivillig organisa-
sjonsarbeid.
Verv i organisasjonen er be-
regnet for medlemmer som 
er 12-25 år på valgtidspunktet. 
Medlemmer over denne alder 
kan bli valgt dersom de er inn-
stilt av en valgkomité.

§3
NMSU tar sikte på å utfordre 
barn og unge til medvirkning, 
ansvar, engasjement, og gi 
opplæring i demokratiske 
prosesser og frivillig organisa-
sjonsarbeid.
Verv i organisasjonen er be-
regnet for medlemmer som 
er 12-25 år på valgtidspunktet. 
Medlemmer over denne alder 
kan bli valgt dersom de er inn-
stilt av en valgkomité.
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NMSU landsstyrets oppgaver

7. NMSU landsstyre kan opp-
rette komiteer og utvalg for de 
forskjellige arbeidsfelt innen 
barne- og ungdomsarbeidet. 
I de tilfeller hvor NMS lands-
styre oppnevner representan-
ter til nemnder, komiteer og 
råd som har med barne- og 
ungdomsarbeidet å gjøre, 
fremmer NMSU landsstyre for-
slag til kandidater eller uttaler 
seg om foreslåtte kandidater. 

NMSU landsstyrets oppgaver

7. NMSU landsstyre kan opp-
rette komiteer og utvalg for de 
forskjellige arbeidsfelt innen 
barne- og ungdomsarbeidet. 
I de tilfeller hvor NMS lands-
styre oppnevner representan-
ter til nemnder, komiteer og 
råd som har med barne- og 
ungdomsarbeidet å gjøre, 
fremmer NMSU landsstyre for-
slag til kandidater eller uttaler 
seg om foreslåtte kandidater. 

NMSU landsstyrets oppgaver

7. NMSU landsstyre kan opp-
rette komiteer og utvalg for de 
forskjellige arbeidsfelt innen 
barne- og ungdomsarbeidet. 

Vedtekter for NMSU regionråd

1. I hver region skal det være et 
NMSU regionråd som har det 
faglige og strategiske ansva-
ret for arbeidet i sin region, 
sammen med Leder NMSU. 
NMSU regionråd arbeider i 
samsvar med «Grunnregler for 
NMSU».

Vedtekter for NMSU regionråd

1. I hver region skal det være et 
NMSU regionråd som har det 
faglige og strategiske ansva-
ret for arbeidet i sin region, 
sammen med ansatte i regio-
nen. NMSU regionråd arbeider 
i samsvar med «Grunnregler 
for NMSU».

Vedtekter for NMSU regionråd

1. I hver region skal det være et 
NMSU regionråd som har det 
faglige og strategiske ansva-
ret for arbeidet i sin region, 
sammen med ansatte i regio-
nen. NMSU regionråd arbeider 
i samsvar med «Grunnregler 
for NMSU».

Vedtekter for NMSU regionråd

2. NMSU regionråd består av:
a. 4-8 valgte representan-
ter
b. Representant fra gjel-
dende regionstyre i NMS
c. NMSU landsstyrerepre-
sentanten i regionen møter 
med stemmerett
d. Leder i regionen mø-
ter som sekretær, og har ikke 
stemmerett. I dennes fravær 
kan en annen ansvarlig for 
barne- og ungdomsarbeidet 
møte. 

Vedtekter for NMSU regionråd

2. NMSU regionråd består av:
a. 4-8 valgte representan-
ter
b. Representant fra gjel-
dende regionstyre i NMS
c. NMSU landsstyrerepre-
sentanten i regionen, møter 
med stemmerett
d. En ansatt i regionen 
møter som sekretær, og har 
ikke stemmerett. I dennes fra-
vær kan en annen ansvarlig for 
barne- og ungdomsarbeidet 
møte.

Vedtekter for NMSU regionråd

2. NMSU regionråd består av:
a. 4-8 valgte representan-
ter
b. Representant fra gjel-
dende regionstyre i NMS
c. NMSU landsstyrerepre-
sentanten i regionen, med 
stemmerett
d. En ansatt i regionen 
møter som sekretær, og har 
ikke stemmerett.

§7 NMSU årsmøter i regionen

6. NMSU regionråd forbereder 
og innkaller til årsmøte. Inn-
kallingen sendes ut senest 2 
måneder på forhånd. Saker 
som skal behandles på års-
møte publiseres på regionens 
internettsider senest 14 dager 
på forhånd. Saker som ønskes 
behandlet må være sendt 
NMSU regionråd minst 30 
dager før årsmøtet. Dette gjel-
der også forslag på kandidater 
til NMSU regionråd. 

§7 NMSU årsmøter i regionen

6. NMSU regionråd forbereder 
og innkaller til årsmøte. Inn-
kallingen sendes ut senest 2 
måneder på forhånd. Saker 
som skal behandles på årsmø-
te publiseres på regionens in-
ternettsider senest 14 dager på 
forhånd. Saker som ønskes be-
handlet må være sendt NMSU 
regionråd minst 30 dager før 
årsmøtet. Dette gjelder også 
forslag på kandidater til NMSU 
regionråd.

§7 NMSU årsmøter i regionen

6. NMSU regionråd forbereder 
og innkaller til årsmøte. Inn-
kallingen sendes ut senest 2 
måneder på forhånd. Saker 
som skal behandles på årsmø-
te publiseres senest 14 dager 
på forhånd. Saker som ønskes 
behandlet må være sendt 
NMSU regionråd minst 30 
dager før årsmøtet. Dette gjel-
der også forslag på kandidater 
til NMSU regionråd.

Vedtekter for valgkomité

3. Den som får flest stemmer, 
kaller inn til første møte

Vedtekter for valgkomité

3. Organisasjonssjef i NMSU 
kaller inn til første møte 

Vedtekter for valgkomité

3. Organisasjonssjef i NMSU 
kaller inn til første møte 

Valg av valgkomité

4. Valget under landsmøte:
Det velges tre (3) medlemmer 
og ett (1) varamedlem i ett (1) 
valg. De tre (3) kandidatene 
som får høyest stemmetall, 
utgjør ny valgkomité. Den 
påfølgende kandidaten blir 
varamedlem.

Valg av valgkomité

4. Valget under landsmøte:
Det velges tre (3) medlemmer 
og ett (1) varamedlem i ett (1) 
valg. De tre (3) kandidatene 
som får høyest stemmetall, 
utgjør ny valgkomité. Den 
påfølgende kandidaten blir va-
ramedlem. Ved stemmelikhet 
kan dette avgjøres ved omvalg 
mellom de jevne kandidatene.

Valg av valgkomité

4. Valget under landsmøte:
Det velges tre (3) medlemmer 
og ett (1) varamedlem i ett (1) 
valg. De tre (3) kandidatene 
som får høyest stemmetall, 
utgjør ny valgkomité. Den 
påfølgende kandidaten blir va-
ramedlem. Ved stemmelikhet 
kan dette avgjøres ved omvalg 
mellom de jevne kandidatene.
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Vedtekter for NMSU regionråd

3. Følgende har møterett uten 
stemmerett:
a. Barne- og ungdomsar-
beidere
b. Styreledere ved leir-
sted(er)
c. NMS-ansatt i regionen

Vedtekter for NMSU regionråd

3. Følgende har møterett uten 
stemmerett:
a. Andre NMSU-ansatte i 
regionen
b. En representant fra 
hvert leirsted i regionen
c. NMS-ansatt i regionen

Vedtekter for NMSU regionråd

3. Følgende har møterett uten 
stemmerett:
a. Andre NMSU-ansatte i 
regionen
b. En representant fra 
hvert leirsted i regionen
c. NMS-ansatt i regionen

Vedtekter for NMSU regionråd

7. NMSU regionråd velger 
blant sine medlemmer en 
representant til regionstyret, 
fortrinnsvis leder, for ett år av 
gangen. Denne kan gjenvel-
ges så lenge han/hun har sete 
i NMSU regionråd. Personlig 
varamann for NMSU regionråd 
representant i regionstyret vel-
ges av og blant NMSU region-
råds faste medlemmer. 

Vedtekter for NMSU regionråd

7. NMSU regionråd velger 
blant sine medlemmer en re-
presentant til NMS regionstyre 
i regionen, fortrinnsvis leder, 
for ett år av gangen. Denne 
kan gjenvelges så lenge han/
hun har sete i NMSU region-
råd. Personlig vara for NMSU 
regionråd representant i 
regionstyret velges av og blant 
NMSU regionråds faste med-
lemmer.

Vedtekter for NMSU regionråd

7. NMSU regionråd velger 
blant sine medlemmer en re-
presentant til NMS regionstyre 
i regionen, fortrinnsvis leder, 
for ett år av gangen. Denne 
kan gjenvelges så lenge han/
hun har sete i NMSU region-
råd. Personlig vara velges av og 
blant NMSU regionråds faste 
medlemmer.

NMSU regionråds oppgaver

5. NMSU regionråd velger 
representanter til regionenes 
årsmøter og NMS’ general-
forsamling. NMSU regionråd 
velger også regionens repre-
sentanter til NMSU landsmøte, 
ut fra fordelingen i grunnre-
glenes §5. 

NMSU regionråds oppgaver

5. NMSU regionråd velger re-
presentanter til NMS-årsmøter 
i regionen og NMS’ general-
forsamling. NMSU regionråd 
velger også regionens repre-
sentanter til NMSU landsmøte, 
ut fra fordelingen i grunnre-
glenes §5.

NMSU regionråds oppgaver

5. NMSU regionråd velger re-
presentanter til NMS-årsmøter 
i regionen og NMS’ general-
forsamling. NMSU regionråd 
velger også regionens repre-
sentanter til NMSU landsmøte, 
ut fra fordelingen i grunnre-
glenes §5.

NMSU regionråds oppgaver

7. Protokoll fra møtene sendes 
rådets medlemmer, de ansat-
te i NMSU, regionstyret, områ-
deutvalgene, NMSU landssty-
rets representant fra regionen 
og NMSU HA.  

NMSU regionråds oppgaver

7. Protokoll fra møtene sendes 
rådets medlemmer, de ansat-
te i NMSU, regionstyret i NMS 
, områdeutvalgene, NMSU 
landsstyrets representant fra 
regionen og NMSU HA.  

NMSU regionråds oppgaver

7. Protokoll fra møtene sendes 
rådets medlemmer, de ansat-
te i NMSU, regionstyret i NMS 
, områdeutvalgene og NMSU 
HA.  
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• ii.  2 representanter fra regioner med 50-100 enkeltmedlemmer.
• iii.  3 representanter fra regioner med 101-200 enkeltmedlemmer.
• iv.  4 representanter fra regioner med over 200 enkeltmedlemmer.

Representantene til NMSU landsmøtevelges av NMSU regionråd ut i fra antall betalende 
lokallag og medlemmer i regionen oppgitt ved årsmelding året før innkallingen til 
landsmøte sendes ut.

c. Valgte representanter i NMSU landsstyre.

2. Følgende har talerett på NMSU landsmøte:
• a. Alle fast ansatte i NMSU. I regioner uten slike innkalles en av de ansatte i NMS. 
• b. En representant for regionansatte i NMS fra hver region.
• c. Generalsekretær i NMS.
• d. En representant fra ledelsen i NMS.
• e. Representant fra VID –Misjonshøgskolen.
• f. Representant fraHald Internasjonale Senter.
• g. Lederkandidatene.
• h. En valgt representant fra NMS landsstyre.

3. Følgende inviteres som observatører:
• a.  Inntil to representanter fra NMS` samarbeidsorganisasjoner.
• b.  Andre som NMSU landsstyre ønsker å invitere.

4.  NMSU landsstyre innkaller til NMSU landsmøte. Innkallingen sendes ut seks måneder  
på forhånd.

5.  Saksliste med papirer på saker som skal behandles på landsmøte publiseres på 
NMSU sine nettsider senest to måneder før landsmøte. Forslag til saker fremsettes 
skriftlig og må være NMSU landsstyre i hende innen tre måneder på forhånd. Under 
landsmøte er det anledning til å ta opp saker som ikke er innsendt på forhånd. Sakene 
settes opp på dagsorden med 2/3 flertall.

6.  Protokollen publiseres på NMSU sine nettsider. Melding sendes samtlige deltakere, 
regionrådene, NMSU landsstyre, ansatte i NMSU, NMS landsstyre, regionstyrene og 
regionkontaktene.

7.  Aldersgrense for representanter til NMSU landsmøte er 15 år.8.Ansatte i NMSU kan 
ikke velges som representanter til NMSU landsmøte.

§ 6 - NMSU landsmøtes oppgaver

1. Å drøfte NMS U landsstyres toårsrapport for NMSUs arbeid.

2. Å behandle saker og spørsmål som angår profil, målsetting og strategi for NMSU.

3. Å vedta et fireårig strategidokument og langtidsbudsjett. Dette gjøres på annet 
hvert landsmøte. Strategidokument og langtidsbudsjett kan revideres på det 
mellomliggende landsmøtet.

Grunnregler og vedtekter for NMSU 
Revidert 2018

§ 1

NMSU er Det norske Misjonsselskaps barne-og ungdomsorganisasjon. NMSU består av 
lokallag (barne-ogungdomsklubber, familiegrupper) og enkeltmedlemmer.NMSU er 
forpliktet på Bibelen og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

§ 2

NMSU:

 ·Vil gi et levende møte med misjonsarbeidet slik at barn og unge utfordres til å gå  
 aktivt inn som medarbeidere i Norge og andre land.

 Vil arbeide for å bevare de døpte hos Kristus, vinne nye mennesker for Ham og gi  
 dem næring for sin tro.

§ 3

NMSU tar sikte på å utfordre barn og unge til medvirkning, ansvar, engasjement, og gi 
opplæring i demokratiske prosesser og frivillig organisasjonsarbeid.

§ 4

NMSU har sin hovedadministrasjon (NMSU HA) i tilknytning til NMS’ 
hovedadministrasjon. Daglig leder for arbeidet er Daglig leder NMSU.

§ 5 - NMS U landsmøte

NMSU landsmøte er NMSUs generalforsamling og avholdes hvertannet år. 

1.  Følgende har tale-, forslags-og stemmerett på NMSU landsmøte:

a.  Lokallag (minimum 3 representanter fra hver region ut fra antall lokallag)
• i.  3 representanter fra regioner med mindre enn 10 lokallag.
• ii.  4 representanter fra regioner med 10-20 lokallag.
• iii.  5 representanter fra regioner med 21-30 lokallag.
• iv.  6 representanter fra regioner med 31-50 lokallag.
• v.  7 representanter fra regioner med over 50 lokallag.

b.Enkeltmedlemmer (1-4 representanter fra regioner etter antall enkeltmedlemmer):
• i.  1 representant fra regioner med mindre enn 50 enkeltmedlemmer.
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6.  NMSU regionråd forbereder og innkaller til årsmøte. Innkallingen sendes ut senest 
2 måneder på forhånd. Saker som skal behandles på årsmøte publiseres på regionens 
internettsider senest 14 dager på forhånd. Saker 
som ønskes behandlet må være sendt NMSU regionråd minst 30 dager før årsmøtet. 
Dette gjelder også forslag på kandidater til NMSU regionråd.
 ·
 
§ 8 - Endringer

Forslag til endringer av grunnreglene fremmes gjennom NMSU landsstyre og forelegges 
NMSU landsmøte.

NMSU landsmøte behandler forslagene og vedtar endringer med 2/3 flertall.

§ 9 - Oppløsning av NMS U

Vedtak om å oppløse NMS U krever 3/4 flertall og må fattes på to påfølgende 
landsmøter. Blanke stemmer teller imot. ed oppløsning skal NMSUs eventuelle midler 
overføres NMS.

VEDTEKTER FOR NMS U
Vedtekter for valgkomité

1. Valgkomiteen velges av landsmøtet og består av 3 medlemmer.

2. Medlemmene kan gjenvelges én gang.

3. Den som får flest stemmer, innkaller til første møte.

4. Komiteen velger selv sin leder og organisasjonssjef i NMSU fungerer som komiteens 
sekretær, uten stemmerett.

5. Valgkomiteen forbereder valg av landsstyreleder, landsstyre og valgkomité i henhold 
til vedtekter for valg.

6. Valgkomiteen innhenter liste med forslag til kandidater fra NMSU regionråd. Det 
skal nomineres minimum to og maksimum fire kandidater for hver region. Listen skal 
inneholde relevante opplysninger om kandidatene, samt regionenes egen prioritering 
dersom en slik finnes. 
Alle kandidater må være medlem av NMSU.

4. Å velge medlemmer til NMSU landsstyre.

5. Å vedta grunnregler og vedtekter for NMSU.

6. Å fastsette antall regioner i NMSU.

§ 7 - NMSU årsmøter i regionen

1.  Årsmøte er NMSU sitt høyeste organ innen sitt geografiske virkeområde. Det er NMSU 
regionråd i gjeldende region som er ansvarlig for å arrangere årsmøte hvert år.

2. Årsmøte er åpent for alle tilknyttet arbeidet i NMSU og andre NMSU regionråd 
inviterer.

3. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøte:

 a) 2 representanter fra hvert lokallag. I lag hvor medlemmene er under 12 år, kan  
  foreningen representeres av voksenleder. Hvis laget består av medlemmer  
  over 12 år kan medlemmene selv representere laget. Øvre aldersgrense for  
  representanter er da 30 år.

 b)  NMSU regionrådmedlemmer.

 c) NMSU landsstyrerepresentanten i gjeldende region.

 d) En representant fra regionsstyret i gjeldene region.

 e) Alle NMSU enkeltmedlemmer i regionen.

4.  Følgende innkalles med talerett:
 
 ·a ) Alle NMSU ansatte i regionen.

 ·b) NMS-ansatt med kontor i region

 c) Leder i gjeldende NMS regionstyre.

 d) Leder i eventuelt leirstedsstyre i virkeområdet.

 e)  Leirledere og andre frivillige i NMS U.

5.  Årsmøte har som oppgave:
• a. Å godkjenne innkalling, saksliste og årsmelding.
• b. Å ta budsjett og revidert regnskap til orientering.
• c. Å behandle innkomne forslag.
• d. Å behandle årsplan/handlingsplan for regionen.
• e. Å velge nye medlemmer til NMSU regionråd og andre råd og utvalg regionen 

finner nødvendig.



Vedlegg 5: Eksisterende grunnregler og vedtekter NMSU Landsmøte 2020

74 75

Vedtekter for valg av NMS U landsstyre

Medlemmer til NMS U landsstyre velges på følgende måte:

1. Leder og nestleder velges først, ved særskilt valg.

2. Deretter velges 1 representant for hver region.

3. Varavalg: Det velges inntil 4 vararepresentanter. Disse representerer da ikke sin region, 
men blir vara for alle faste regionsrepresentanter. 1. vara blir kalt inn til alle styremøter 
og ved fulltalllig styre møter denne uten stemmerett.

4. Ett medlem med varamedlem velges av og blant de ansatte. Ansattes representant 
følger samme perioder som NMSU landsstyre. Sittende representant i NMSU landsstyre 
har ansvaret for at valget blir gjennomført.

5. Leder, nestleder og medlemmer velges for to år av gangen, og kan gjenvelges to 
ganger.

NMSU landsstyres oppgaver

1. 1.Budsjett for NMSU ut i fra strategidokument, langtidsbudsjett og andre rammer 
vedtatt av NMSU landsmøte.

2.Handlingsplan for NMSU.

3.Fastsettelse av instrukser og tilsettinger for alle stillinger i NMSU. Oppgavene kan 
delegerestil AU eller administrasjonen.

4.NMSU landsstyre har det formelle arbeidsgiveransvar for alle ansatte i NMSU.

5.NMSU landsstyre forbereder, innkaller og setter opp forslag tilsaksliste for NMSU 
landsmøte.

6. De enkelte NMSU landsstyrerepresentantene møter i NMSU regionråd i gjeldende 
region, som medlem med stemmerett.

7. NMSU landsstyre kan opprette komiteer og utvalg for de forskjellige arbeidsfelt 
innen barne-og ungdomsarbeidet. I de tilfeller hvor NMS landsstyre oppnevner 
representanter til nemnder, komiteer og råd som har med barne-og ungdomsarbeidet 
å gjøre, fremmer NMSU landsstyre forslag til kandidater eller uttaler seg om foreslåtte 
kandidater.

8. NMSU landsstyrerepresentantene deltar som utsendinger til NMS’ generalforsamling.

9. NMSU landsstyre velger blant sine medlemmer en representant til NMS landsstyre.

10. Det holdes minst 4 møter hvert år, og når flere enn halvparten av medlemmene 
krever det.

7. Valgkomiteen kan supplere listene, men ikke fjerne foreslåtte kandidater.

8. Valgkomiteen kan ut i fraen helhetsvurdering av NMSU landsstyres sammensetting, gi 
en annen prioritering.

9. Valgkomiteen foreslår kandidater til leder og nestleder.
 
10. Kandidatlisten publiseres på NMSUs nettside sammen med sakspapirene til NMSU 
landsmøte.

11. Valgkomiteen presenterer kandidatene på NMSU landsmøte.

Valg av valgkomité
1. Hvert regionråd foreslår kandidater til valgkomiteen fra egen region senest 6 (seks) 
måneder før landsmøtet.

2. Ansatte i NMSU og landsstyremedlemmer kan ikke være medlemmer av 
valgkomiteen.

3. Valgkomiteen nominerer åtte (8) kandidater og disse presenteres i prioritert 
rekkefølge for landsmøtet.

4. Valget under landsmøte:Det velges tre (3) medlemmer og ett (1) varamedlem i ett 
(1) valg. De tre (3) kandidatene som får høyest stemmetall, utgjør ny valgkomité. Den 
påfølgende kandidaten blir varamedlem.

Vedtekter for NMS U landsstyre

1.  NMS U landsstyre er ansvarlig for det faglige og strategiske arbeidet til NMS U ut fra 
de strategier og budsjett som blir vedtatt av NMS U landsmøte.

2. NMS U landsstyre består av følgende valgte representanter:

 a) Leder, nestleder og 1 representant fra hver NMS U region, disse velges av NMS U  
 landsmøte.

 b)  1 representant velges av og blant de ansatte i eget valg.

 c)  1 representant fra NMS landsstyre
.
3.  Som fast representant uten stemmerett møter Daglig leder NMS U.

4.  Ansatte i NMS U HA innkalles til saker som angår deres arbeidsfelt. Organisasjonsjef 
fungerer som styrets sekretær.
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• b) Representant fra gjeldene regionstyre i NMS.

• c) NMSU landsstyrerepresentanten i regionen møter med stemmerett.

• d) Leder i regionenmøter som sekretær, og har ikkestemmerett. I dennes fravær kan 
en annen ansvarlig for barne-og ungdomsarbeidet møte.

7. Følgende har møterett uten stemmerett:

• a)  Barne- og ungdomsarbeidere

• b) Styreledere ved leirsted(er)

• c) NMS-ansatt i region
• 
4. Alle kandidater til, og medlemmeri NMSU regionråd må være:
• a. enkeltmedlemmer i NMSU
• b. Over fylte 12 år

5.Representantene velges på NMSU sitt årsmøte, og har en funksjonstid på to år. De kan 
ta gjenvalg to ganger. Varamedlemmer velges for 1 år av gangen.

6.NMSU regionråd konstituerer seg selv med leder og nestleder hvert år.

7.NMSU regionråd velger blant sine medlemmer en representant til regionstyret, 
fortrinnsvis leder, for ett år av gangen. Denne kan gjenvelges så lenge han/hun har sete 
i NMSU regionråd. Personlig varamann for NMSU regionråd representant i regionstyret 
velges av og blant NMSU regionråds faste medlemmer.

NMS U regionråds oppgaver

1. NMSU regionråd er ansvarlig for NMSU-arbeidet i regionene, ut i fra 
strategidokument vedtatt av NMSU landsmøte, handlingsplan godkjent av regionens 
årsmøte og etter rammer satt av NMSU landsstyre.

2. NMSU regionråd utarbeider en egen handlingsplan for regionens barne-og 
ungdomsarbeid ut i fra vedtatt strategidokument for NMSU.

3. NMSU regionråd er i samarbeid med de ansatte ansvarlig for leirer og andre 
arrangement.

4. NMSU regionråd vedtar retningslinjer for valg av og mandat for barne-og 
ungdomsnemnder / komiteer. Disse arbeider ut i fra generelle retningslinjer vedtatt av 
NMSU landsstyre.

5. NMSU regionråd velger representanter til regionenes årsmøter og NMS’ 
generalforsamling. NMSU regionråd velger også regionens representanter til NMSU 

11. Saksliste sendes ut minst 14 dager på forhånd, sammenmed de nødvendige 
sakspapirer.

12. NMSU landsstyre kan innkalle andre til drøftinger i enkeltsaker. Disse har ikke 
stemmerett.
13. Over halvparten av de stemmeberettigede må være tilstede for at NMSU landsstyre 
skal være beslutningsdyktig. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

14. NMSU landsstyre innhenter uttalelse fra det aktuelle regionråd ved ansettelser i en 
region.

15. Protokoll fra møtene godkjennes av NMSU landsstyre og sendes NMSU landsstyres 
medlemmer og varamedlemmer, samt legges ut på NMSU og NMS sitt interne nettsted. 
Protokoll tas også med i første regionråd etter styremøte.

16. NMSU landsstyre rapporterer til NMSU landsmøte.

Vedtekter for NMS U landsstyres arbeidsutvalg (AU)

1.NMSU landsstyres AU består av: leder, nestleder, en representant oppnevnt av og innen 
NMSU landsstyre, Daglig leder NMSU og NMSU landsstyres representant for de ansatte. 
Minimum to regioner må være representert blant medlemmene i NMSU landsstyres AU.

2.Organisasjonssjef fungerer som utvalgets sekretær.

3.Daglig leder NMSU forbereder og innkaller til møtene. Saksliste sendes ut minst en 
uke på forhånd.

4.NMSU landsstyres AU forbereder møtene til NMSU landsstyre.

5.NMSU landsstyres AU godkjenner revidert regnskapsrapport.

6.Protokollen sendes NMSU landsstyres medlemmer og varamedlemmer.

7.Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Vedtekter for NMS U regionråd

1.  I hver region skal det være et NMSU regionråd som har det faglige og 
strategiske ansvaret for arbeidet i sin region, sammen med Leder NMSU. NMSU 
regionråd arbeider i samsvar med ”Grunnregler for NMSU”.

2. NMS U regionråd består av:

• a)  4 - 8 valgte representanter.
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landsmøte, ut fra fordelingen i grunnreglenes § 5.

6. NMSU regionråd møter minst fire ganger i året, og dessuten når minst 3 medlemmer 
krever det. Leder innkaller til møtene i samråd med rådets sekretær. Minst halvparten 
av de stemmeberettigede må være tilstede for at NMSU regionråd skal være 
vedtaksdyktig.

7. Protokoll fra møtene sendes rådets medlemmer, de ansatte i NMSU, regionstyret, 
områdeutvalgene, NMSU landsstyres representant fra regionen og NMSU HA.

8. NMSU regionråd kan ta initiativ overfor NMSU landsstyre nårdet gjelder stillinger i 
NMSU.

Vedtekter for lokallag

Et lokallag skal

1. Utføre en aktivitet som virkeliggjør organisasjonens formål.

2. Organiseres i henhold til NMSUs gjeldende retningslinjer for Frifond-støtte.

Endringer

1. Forslag til endringer av vedtektene fremmes gjennom NMSU landsstyre og forelegges 
NMSU landsmøte.

2. NMSU landsmøte behandler forslagene og vedtar endringer med simpelt flertall.



Mesnali • 19.-22. mars 2020Forelegg til NMSUs landsmøte

80 81

Sak 10 Landsmøte 2020 

Valg av leder og nestleder
Valgkomitéen er opprettet i tråd med grunnregler og vedtekter og komitéen 
mener at en har jobbet innenfor gitte rammebetingelser beskrevet i grunnregler 
og vedtekter. Periodens komite har bestått av Magnus Nesje Vatne, Siri Beate 
Birkeland-Larsen og Kristin Helgen Buckholm. Komiteen har vært ledet av 
sistnevnte. Therese Lilleberg Johnsen har fungert som sekretær fra staben. 

Regionrådene har i prosessen blitt oppfordret til å melde inn kandidater til 
leder- og nestledervervene, og i tillegg har valgkomiteen lett etter egnede 
kandidater. Ingen regionråd har kommet med forslag til disse to vervene. De to 
foreslåtte kandidatene har begge erfaring fra landsstyret, og vil dermed sikre god 
kontinuitet, noe som er spesielt viktig når det ikke er mange av representantene 
fra regionene som stiller til gjenvalg. De har begge et stort engasjement for NMSU, 
og får gode skussmål for sin innsats i landsstyret så langt. På bakgrunn av dette 
anbefaler valgkomiteen Landsmøtet å velge inn Marie Cathrine Løver Thu som 
leder og Henriette Saga som nestleder til NMSU landsstyre for perioden 2020-
2022. 

Vedlegg 6: Presentasjon av Marie Cathrine Løver Thu og Henriette Saga

Forslag til vedtak  

Valg av landsstyrets leder og nestleder ga følgende resultat: 
(navn og antall stemmer). 
Følgende ble valgt som landsstyrets leder og nestleder:

Sak 9 Landsmøte 2020 

Oppstart av vurdering av demokratisk 
struktur i NMSU 
NMSU en frivillig, demokratisk organisasjon. Det betyr at vår øverste ledelse er 
landsstyret og alle ansatte jobber i tråd med den retningen landsstyret setter for 
organisasjonen. Landsstyret og regionrådene utgjør den demokratiske strukturen 
i NMSU. Da NMSU ble selvstendig organisasjon ble NMS sin demokratiske struktur 
brukt som utgangspunkt. Gjennom årene har NMS endret sin demokratiske 
struktur. I tillegg har også NMSU som organisasjon endret seg.  

Landsstyret ser at det nå er behov for en vurdering av den demokratiske 
strukturen. Bakgrunnen for dette er at NMSU i dag har færre medlemmer, annen 
type lokalt arbeid og færre ansatte enn da NMSU ble dannet. Ansatte har også 
flere ganger gitt uttrykk for at regionrådene slik de fungerer i dag er sårbare med 
tanke på rekruttering av medlemmer. Strukturen bør også vurderes opp mot 
satsningen på mer samarbeid med Den norske kirke.  

Avtroppende landsstyre ber landsmøte om godkjenning til å starte en prosess 
med å gjennomgå og foreslå justeringer i den demokratiske strukturen slik den 
er i dag. Landsstyret trenger formelt ikke tillatelse til å vurdere den demokratiske 
strukturen, men det vil være gunstig for prosessen om landsmøtet gir sin 
tilslutning til å gå inn i en slik prosess. Forslag til ny demokratisk struktur blir i 
så fall bli lagt frem på landsmøte i 2022. Det presiseres fra landsstyret sin side 
at prosessen skal være deltakende, godt planlagt og at det tilstrebes å gi god 
informasjon om sak og prosess.   

Forslag til vedtak  

NMSU landsmøte godkjenner å starte en prosess med å gjennomgå og foreslå 
justeringer i den demokratiske strukturen i NMSU. Forslag til ny demokratisk 
struktur blir lagt frem på landsmøte i 2022. 
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Jeg er også veldig glad i å høre på Podcaster som ”hva er greia med?”, ”fundert” og 
”hodebry” og lydbøker i flere sjangere. Ellers er jeg veldig glad i å danse og driver for 
eksempel med noe som heter Aerial Hoop, som er en sirkusrettet danse-gren i en ring 
i luften! 
 
Annet enn det er jeg og mannen fortsatt veldig glade i å spille brettspill, og gleder oss 
til hver NMS Connect hvor vi kan ta med oss noen brettspill til kaffen, og vi arrangerer 
gjerne spillkvelder for mange og få i vår lille 15 kvm leilighet. 

Hva ønsker du å jobbe for i landsstyret?
Gjennom min tid i NMSU, fra leirer på barneskolen, Uteam, Hald, regionråd og 
landsstyret, har jeg lært masse og jeg har fått være med i et positivt fellesskap med 
en ”bygge-hverandre-opp”-kultur som jeg har satt utrolig pris på. NMSU er for meg et 
sted hvor jeg føler jeg både lærer av andre og kan komme med bidrag selv. Jeg ønsker 
å jobbe for at NMSU skal fortsette å være en organisasjon som er med på å utvikle 
og ruste opp barn og unge i alt fra å være med i råd, ledere på leir, konfirmanter og 
frivillige, samtidig som barn og unge føler at det de har å bidra med inn i NMSU er 
verdifullt og viktig for oss.  
 
Jeg vil jobbe for at vi videre skal kunne bruke konseptene våre å vise at ALLE kan DELE 
de egenskapene vi har for å sammen bygge et godt fellesskap i NMSU og fortsette 
med det gode arbeid med å inkludere, dele og samarbeide for frivillige, deltakere og 
ansatte! 

Utdannelse
• Grunnskole. Skotselv 
• Kvitsund Gymnas VGS 
• Hald Internasjonale Senter, Madagaskar 
• Årsstudium i Kunst og Design. Universitetet i Sør-øst Norge, i Vestfold. 
• Bachelorgrad i Sosiologi. Universitetet i Sør-øst Norge, i Vestfold. 
• Pågående: Mastergrad i Sosiologi, NTNU i Trondheim. 

Arbeidserfaring
• Omsorgsavlaster i Øvre Eiker kommune. 2015- d.d. 
• Læringsassistent ved Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap ved NTNU. 2019-d.d. 
• Vitenskapelig Assistent ved Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap ved NTNU. 2019-

d.d. 
• Studentambassadør ved Universitetet i Sør-øst Norge. 2015-2018. 
• Foundraiser for Norges Røde kors, Sommerjobb 
• Produksjonsmedarbeider hos baker Klausen, Sommerjobb i flere år. 

Erfaring fra frivillig arbeid 
• Mine er faringer fra frivilligarbeid er mye fra NMSU, fra flere år som leirleder 

på Solsetra leirsted, noen perioder som rådsmedlem i NMSU Region TeVeBu i 
2010-2013, en periode som leder i Region Øst i 2014-2016 og nå to perioder som 
landsstyrerepresentant for Region Øst, 2016-2020. 

• Ellers har jeg vært mye engasjert i studentpolitikken, både som studenttillitsvalgt og 
programtillitsvalgt både ved USN og NTNU, samt som medhjelper, rigger og vakt ved 
ulike studentarrangementer.  

• I tillegg til dette har jeg det siste året væt engasjert i NTNUi Dans, som frivillig 
danseinstruktør.

Interesser
Mine interesser består også en hel del av NMS og NMSU, og dette har mye med min 
interesse i misjonsarbeid og misjonsmarka generelt, jeg har vært så utrolig heldig som 
har fått være med på Uteam til Etiopia, Barcelona og  Thailand/Laos, 

men også det å få være med på NMS Connect i Trondheim hvor vi spiser litt og spiller 
spill er kjempegøy! 
 

Marie Cathrine Løver Thu 

Alder: 25  år
Bosted: Trondheim
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Vedlegg 6: Presentasjon av Marie Cathrine Løver Thu & Henriette Marie Saga 
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Sak 11 Landsmøte 2020 

Valg av landsstyre 2020 - 2022

Valgkomiteen er opprettet i tråd med grunnregler og vedtekter og komitéen 
mener et å ha jobbet innenfor gitte rammebetingelser beskrevet i grunnregler og 
vedtekter.  
 
Det ble i oktober sendt ut melding til regionrådene der valgkomitéen ba om to 
til fire kandidater til å sitte i landsstyret. Listen kunne prioriteres fra regionrådet 
dersom ønskelig. Der kandidatene er prioritert er dette presisert.  
 
Valgkomitéen har hatt løpende kontakt og har lagt til grunn at kandidater 
som stiller til gjenvalg innstilles på førsteplass, så sant ikke annet er oppgitt fra 
regionrådet. Grunnlaget for dette er å skape kontinuitet i landsstyret og sikre en 
god blanding av nye og gamle representanter.  
 
Videre har valgkomitéen lagt vekt på type erfaring, utdannelsesfelt, kompetanse, 
kjønnsbalanse, alders- og geografispredning, ulike interessefelt og tilknytning til 
Den norske kirke.  
 
Region Nord-Norge har ikke et operativt regionråd. Teamleder Midt-Nord har 
tatt direkte kontakt med aktuelle kandidater etter konkrete tips, men ingen har 
foreløpig ønsket å stille til valg. Gjenvalg er ikke aktuelt for sittende kandidat, da 
han har blitt gjenvalgt maks antall ganger i henhold til vedtektene.

Valgkomiteen ønsker å takke alle kandidater som stiller til valg og ønske nytt 
landsstyre lykke til med å lede organisasjonen vår de neste to årene! 

Vedlegg 7: Valgkomiteens innstilling
Vedlegg 8: Presentasjon av kandidatene til landsstyre 2020 - 2022
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Utdannelse
• Arendal VGS 
• Historie bachelorgrad ved UiA 
• Barnehageutdanning (BUL) ved UiA, Grimstad 

Arbeidserfaring
• Salgsmedarbeider ved Circle K, Grimstad 
• Barn- og ungdomsarbeider i Ulverston, England (Ucrew) 
• Barn og ungdomsarbeider i NMSU 
• Reiseleder til England og Etiopia (Uteam) 

Erfaring fra frivillig arbeid
• Leder på Havglimt 
• Leder i Rabakoret 
• Medlem av regionrådet i region Sør 
• Globalt møtested 

Interesser
• Reise og møte nye kulturer 
• Bøker  
• Håndball og Volleyball 
• Klatring 

Hva ønsker du å jobbe for i landsstyret?
I Landstyret ønsker jeg å legge et større fokus på å NMSU mer synlig i samfunnet og 
jobbe med å gjøre konseptene våre som uteam, ledertrening, familiemiddag mer kjent. 
Videre er det viktig at vi bruker Uteamdeltagere og Ucrew når de kommer hjem igjen 
ved å inkludere med i informasjonsarbeid der de har opplevelser og historier som NMSU 
trenger at noen forteller 

Henriette Marie Saga 

Alder: 25 år
Bosted: Grimstad

Mesnali • 19.-22. mars 2020
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Valgkomiteens forslag til landstyre 
Perioden 2020-2022

Faste representanter: 

Region Bjørgvin: Mary-Ann Kartveit, kvinne 

Region Hedmark og Oppland: Åsmund Danmark, mann

Region Møre: Åsmund Trygge Moltubakk, 21 år, mann 

Region Nord-Norge:  

Region Stavanger: Karen Viste, 20 år, kvinne. 

Region Sør:  

Region Trøndelag: Margrethe Piscoya Hodne, 24 år, kvinne.
 
Region Øst:  

 
Vara: 

1. vara: Marte Elvira Rolvsjord, 21 år, kvinne 

2. vara:  

3. vara: 
 
4. vara: 

Forslag til vedtak

Med følgende resultat ble nevnte kandidater valgt som medlemmer av 
landsstyret for kommende landsstyreperiode: 

Region Bjørgvin:    <Navn> Antall stemmer: 
Region Hedmark og Oppland:  <Navn> Antall stemmer: 
Region Møre:     <Navn> Antall stemmer: 
Region Nord-Norge:    <Navn> Antall stemmer: 
Region Stavanger:    <Navn> Antall stemmer: 
Region Sør:     <Navn> Antall stemmer: 
Region Trøndelag:    <Navn> Antall stemmer:
Region Øst:     <Navn> Antall stemmer: 
    
1. vara:      <Navn> Antall stemmer: 
2. vara:      <Navn> Antall stemmer: 
3. vara:      <Navn> Antall stemmer:
4. vara:     <Navn> Antall stemmer:»
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Utdannelse:
Gikk på vgs på Lundeneset vgs, hadde et år på Bibelskolen Fjellhaug (2018/2019) og er 
nå student på BI, Stavanger 

Arbeidserfaring:
Akkurat nå jobber jeg på Felleskjøpet på Randaberg, har også jobbet på 
Flor&Fjære. 

Erfaring fra frivillig arbeid: 
Har vært leirleder flere ganger, på ten-leir, Båt&Bibel osv., og er konfirmant-leder i min 
lokale menighet 

Interesser: 
Å være sosial, være med familie, se serie og filmer, og å spille spill 

Hva ønsker du å jobbe for i landsstyret?
Jeg ønsker å ta del i noe større, og kunne få være med på avgjørelser sammen med 
andre.   

Begrunnelse for nominasjon 
Karen har vært frivillig i NMSU i flere år, og har mye å bidra og et stort engasjement for 
organisasjonen.  

Karen Viste 
Region Stavanger 

Alder: 20 år
Bosted: Randaberg 

Vedlegg 9: Presentasjon av kandidatene til landsstyre 2020-2022
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Signe Hustrulid 
Region Stavanger 

Alder: 16 år
Bosted: Forsand

Utdannelse:
St.Olav VGS, 1 klasse 

Erfaring fra frivillig arbeid: 
Foreldrene mine flyttet til Thailand når jeg var nyfødt og jobbet der nede i 12 år som 
misjonærer, på grunn av dette er jeg oppvokst med NMS og NMS har alltid betydd 
mye for meg. Når vi kom tilbake til Norge ville jeg vær engasjert i kirken og ble derfor 
medlem av NMSU. Jeg er nå med i regionrådet til Stavanger og stor trivs. Jeg har også 
vært med på UKM de siste 2 årene som representant fra NMSU. 

Interesser: 
I fritiden min svømmer jeg og er med venner 

Hva ønsker du å jobbe for i landsstyret?
Jeg vil at flere ungdommer skal vær engasjert i kirken, at flere barn og ungdommer skal 
kunne utrykke troen sin og at NMSU skal vær sentrale i dette. Jeg vil også at NMSU skal 
vær mer synlig i hele Norge.    

Begrunnelse for nominasjon 
Signe er svært engasjert i NMSU sitt arbeid. Signe sitter i Regionrådet vårt og har mye å 
gi og mye å bidra med.  
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Utdannelse:
• 13-års skolegang 
• 2017-2018: Nordhordland folkehøgskole 
• Student, går 2.året på studiet “faglærer i kroppsøving og idrett” 

Arbeidserfaring:
• Plantasjen Molde: Mai 2016-> 
• I.L. Sandviken: Februar 2019 -> 

Erfaring fra frivillig arbeid: 
• Gjennom NMSU, som leirleder 

Interesser: 
Generelt all idrett, teater, leir og festivaler 

Hva ønsker du å jobbe for i landsstyret?
Fortsette NMS og NMS U sitt gode arbeide med å skape et inkluderende fellesskap 
i kristen tro. Men også videreføre den gode leirtradisjonen, med fokus på glede og 
utvikling gjennom fysisk aktivitet og naturopplevelser. 

Begrunnelse for nominasjon
Åsmund er engasjert, og flink til å motivere andre i arbeidet. Han 
har tidligere sittet tre år i regionrådet, og vært på landsmøtet flere ganger. Åsmund har 
også kjennskap til NMSU utenfor regionen, og var bla. med som leder på Ucamp Færder 
i fjor. Før han flyttet vekk reklamerte han også mye for NMSU i regionen, og Åsmund 
har et stort hjerte for NMSU. Selv om Åsmund nå bor i Bergen, så hender det fremdeles 
at han blir med som leder på leir i regionen når han er hjemme i feriene. Han har mye 
erfaring, og har vært med som leder på leir i mange år. Åsmund er også valgt inn av 
regionrådet til å være en del av hovedkomiteen for Ucamp Sommar 2020. 

Åsmund Trygge Moltubakk
Region Møre

Alder: 21 år
Bosted: Bergen

Vedlegg 9: Presentasjon av kandidatene til landsstyre 2020-2022
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Marte Elvira Rolvsjord  
Region Møre

Alder:  21 år 
Bosted: Mesnali/Ålesund 

Utdannelse:
Musikklinja på VGS. Forkurs for ingeniørfag v. NTNU i Ålesund. Bachelor 
i automasjon, ferdig våren 2021. 
 
Arbeidserfaring:
Sommerjobb på turisthytte for DNT 
 
Erfaring fra frivillig arbeid: 
• Har vært med som leirleder for ulike organisasjoner 
• gjennom mange år, samt vært frivillig ungdomsleder i Byåsen Menighet i Trondheim. 
• Sitter som medlem i ungdomsrådet til Møre bispedømme, og er leder NMSUs region-

råd Møre, samt styremedlem i lokallaget LLS (Leirleiarsamling). Sitter i komiteen for 
NMS 

• Sommarfest og GF 2020. 
• Jeg har også god kjennskap til NMS og NMSU via deltagelse på Uteam (2016, Barcelo-

na),, samt Ucrew (2019-2020, Norge/Østlandet). 
• 
Interesser: 
Musikk, friluftsliv, leir. 

Hva ønsker du å jobbe for i landsstyret?
Jobbe for å utvikle NMSU sitt arbeid med å skape ett inkluderende fellesskap i kristen 
tro. Videreføre leir-tradisjonen til organisasjonen, og holde fast ved særpreget som gjør 
at NMSU skiller seg ut i mengden av kristne barne- og ungdomsorganisasjoner. Bidra til å 
styrke samarbeidet mellom NMSU og DnK. Håper også at jeg kan være med å legge til ret-
te for at man kan samarbeide litt mer på tvers av regionsgrensene og lære av hverandre. 
 
Begrunnelse for nominasjon 
Marte har tett tilknytning til regionen og god kjennskap til 
leirstedet vårt. Hun har også kjennskap til arbeidet i andre NMSU-regioner, samt det glo-
bale arbeidet til organisasjonen. Marte er strukturert og målbevisst, og flink til å få ting til å 
skje. 
Hun har de siste årene vært en svært viktig ressurs for NMSU i Møre, og har bidratt mye inn 
mot leir og ledertrening, samt i regionrådet. Marte tok bla. initiativ til at regionrådet skulle 
gjennomføre en leirlederundersøkelse tidligere i år, med stor suksess. Hun har fått lokall-
laget for ungdom i regionen oppe å gå igjen, rekruttert flere nye frivillige, samt hatt en 
sentral rolle i å få til et godt samarbeid mellom NMSU og ungdommene i DnK i bispedøm-
met. I tillegg ble hun valgt av regionrådet til å være hovedleder for Ucamp Sommar 2020

Kandidatene fra region Møre er i prioritert rekkefølge
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Utdannelse:
• Går i 1. vgs 

Erfaring fra frivillig arbeid: 
• Leirleder for NMSU på mange leirer 

Interesser: 
Musikk, fotball 

Hva ønsker du å jobbe for i landsstyret?
Bli bedre kjent med organisasjonsarbeid og utvikle NMSU som aktuell organisasjon for 
ungdommer. 

Rebecca Løtveit Fosse 
Region Bjørgvin

Alder: 16 år
Bosted: Alverund 

Vedlegg 9: Presentasjon av kandidatene til landsstyre 2020-2022
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Mary-Ann Clemenicia Kartveit  
Region Bjørgvin

Alder: 21 år
Bosted: Manger

Utdannelse:
Helsefagarbeider, fagprøve til våren 

Arbeidserfaring:
Lærling som helsefagarbeider, sommerjobb på sjukeheim 

Erfaring fra frivillig arbeid: 
-4 år i Regionrådet i Bjørgvin 
-Dirigent i barnekoret Sing Out i 5 år 
-Leirleder hos NMSU, konfirmanter og andre 

Interesser: 
Sang, musikk, dans og være sosial med venner 

Hva ønsker du å jobbe for i landsstyret?
Jeg ønsker at NMSU skal få en større plattform og en tydeligere profil for de som ikkje 
kjenner oss. Jeg vil gjerne bli bedre kjent med NMSU sitt arbeid og være med på 
oppdraget med å dele det gode budskapet. 
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Guro Haave Reknes 
Region Øst

Alder: 22 år
Bosted: Oslo

Vedlegg 9: Presentasjon av kandidatene til landsstyre 2020-2022
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Åsmund Danmark 
Region Hedmark-Oppland

Alder: 26 år
Bosted: Fåberg

Utdannelse:
• Master i kultur- og språkfagenes didaktikk 
• Bachelor Faglærer musikk 

Arbeidserfaring:
• Jobber som menighetspedagog 
• Lærervikar 
• Kulturskolelærer 
• Musiker 
• Diverse service 
• Vaktmestervikar 
• Fotograf 

Erfaring fra frivillig arbeid: 
• Diverse kristent barne- og ungdomsarbeid (NMSU, Hekta, Acta, div. menigheter) 
• Bandleder Ten Sing 

Interesser: 
• Musikk, lyd, teknikk, foto, film, bilde og fotball  

Hva ønsker du å jobbe for i landsstyret?
Utvikling av NMSU 
Samarbeid med andre organisasjoner 
Bevare stødig teologisk bevissthet 
Frihet til mening og rom for uenighet  
Varsom indremisjon for ikke-kristen ungdom 

Begrunnelse for nominasjon
Åsmund er nominert pga sin gode erfaring fra perioder i både regionråd og landsstyret. 
I regionrådet kommer Åsmund med gode innspill, og klare tanker rundt hva NMSU skal 
være i Hedmark og Oppland. Dette tenker vi er viktige egenskaper å ha med seg inn 
som kandidat for Hedmark og Oppland inn i landsstyret. 

Utdannelse:
• Studerer Ungdom, kultur og trosopplæring på MF, med overgang til 

profesjonsstudiet i teologi (prest). Er på andre året. 

Arbeidserfaring:
• 2018-2020: Har vært ansatt i to perioder på fire måneder i 20% for NMSU for å være 

hovedleder på Nyttårsleiren på Mesnali. Avsluttet januar 2020. 
• 2017 og 2018: Sommerjobb på demenshjem 

Erfaring fra frivillig arbeid: 
• 2019-d.d. Ungdomsarbeid.no sin redaksjon. Vanlig medlem.  
• 2018-d.d. NMS Connect Oslo. Nestleder. 
• 2014-2017 Regionråd i NMSU Øst. Vanlig medlem, deretter leder. Var samtidig NMSU 

sin representant inn i Solsetra-styret (leirsted).  
• 2012-2017 Nedre Eiker Ten Sing (5 år, noen som sekretær, siste året som leder) 
 
Har vært mye leder på leir på Solsetra leirsted, blant annet som hovedleder på 
to barneleirer sommeren 2019. Vært en del leder for konfirmanter, og for ulike 
trosopplæringstiltak i regi av Den norske kirke. 

Interesser: 
Jeg liker veldig godt å være på leir og annet kristent barne- og ungdomsarbeid. I tillegg 
er jeg veldig glad i å holde på med diverse håndarbeid, gå på tur, og å snakke og drikke 
te med mine gode studievenninner. 

Hva ønsker du å jobbe for i landsstyret?
Jeg ønsker å være med å jobbe for at NMSU skal være en synlig, aktuell, kvalitetssterk, 
grønn og voksende organisasjon med dype røtter og god forankring i kristen tro.  
Jeg mener at leirarbeid er utrolig viktig, og det blir jeg bare mer og mer overbevist om. 
Jeg ønsker å jobbe for at leir blir prioritert, og at vi kan jobbe for å lage gode leirer. Leir 
krever mye, men det gir enormt mye.  
Jeg er stolt av arbeidet NMSU gjør, og ønsker å gi mitt bidrag inn i fortsettelsen – som 
jeg tror blir spennende og god! 
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Margrete Piscoya Hodne 
Region Trøndelag 

Alder: 24 år
Bosted: Trondheim

97

Utdannelse:
• Nordfjord fhs 19/20 
• Øya videregående skole, naturbruk og friluftsliv 

Arbeidserfaring:
• Ferievikar kjøkken Boas (bo og aktivitetssenter) 
• Circle K 
• IMI Stølen
• NMS gjenbruksbutikk Oppdal 

Erfaring fra frivillig arbeid: 
• Vært leder på leir 
• Regionrådet for NMSU Trøndelag 
• Elevrådet på Øya vgs. 

Begrunnelse for nominasjon
Elizabeth har vært engasjert i NMSU Trøndelag i mange år, og kjenner godt til 
leirarbeidet i regionen. Hun har også vært del av regionrådet, og har dermed vært med i 
prosessene med å prøve oss på nye satsningsområder som ikke omhandler leirarbeidet. 

Elizabeth Vognild Jeganathan 
Region Trøndelag 

Alder: 19 år
Bosted: Oppdal

Utdannelse:
• Sosionom 

Arbeidserfaring:
• Jobbet 2 år som barne og ungdomsarbeider i NMSU. 
• Jobber nå som boligkonsulent ved helse- og velferdskontoret Lerkendal. 

Erfaring fra frivillig arbeid: 
• Vært leder på leir i mange år. 

Interesser: 
• Reise, lesing og brettspill 

Hva ønsker du å jobbe for i landsstyret?
Jeg ønsker å bruke fordelen med at jeg selv har jobbet i NMSU. Ved at jeg har vært 
barne- og ungdomsarbeider har jeg kjent på utfordringene ved å få nye strategier ut i 
praksis. Jeg ønsker å jobbe for at det skal være enklere å forstå strategien, og ta ansattes 
utfordringer på alvor når den skal ut i praksis. 

Begrunnelse for nominasjon
Margrete har god kjennskap til arbeidet i region Trøndelag fra sine to år som ansatt som 
barne- og ungdomsarbeider. Hun er fortsatt engasjert i regionen, blant annet i NMS 
Connect, og er en flott representant med mye å bidra med inn i landsstyret! 
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Sak 13 Landsmøte 2020 

Valg av sted landsmøte 2020

Forslag at Landsmøte 2022 legges til 24 - 27. mars 2022 på Kjeldsund leristad og 
gjestegard i region Møre.

Forslag til vedtak

NMSU landsmøte 2022 blir 24 - 27. mars 2022 på Kjeldsund leristad og gjestegard 
i region Møre.

Sak 12 Landsmøte 2020 

Valg av  valgkomité

Forslag fra landsstyre legges  frem i møtet. 

Forslag til vedtak

Valg av valgkomite ga følgende resultat:
(navn og antall stemmer).
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Oppsummering: Lokallag - totalt

       2017  2018  2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)  148  151  Ikke kjent
Antall lokallag (Totalt)     -  -  -  
 
Fordeling tellende lokallag:   
Bjørgvin      11  9  Ikke kjent
HedOpp      2  4  Ikke kjent
Møre       11  10   Ikke kjent
Nord       0  1  Ikke kjent
Stavanger      79  87  Ikke kjent
Sør       22  21  Ikke kjent
Trøndelag      5  5  Ikke kjent
Øst       18  14  Ikke kjent

Oppsummering: Medlemmer  - totalt

       2017  2018  2019

Antall medlemmer i     3 142  3368  Ikke kjent
lokallag (Støtteberettigede) 

Antall enkeltmedlemmer     364  206  203
u.26 (Støtteberettigede) 

Antall enkeltmedlemmer     127  20  12
o.26 (Betalende) 

Medlemmer totalt     3 633  3 594  215
   

Fordeling tellende medlemmer:   

Bjørgvin      217  187  Ikke kjent

HedOpp      71  52  Ikke kjent 

Møre       224  275  Ikke kjent

Nord       2  79   Ikke kjent 

Stavanger      1 887  1 969  Ikke kjent 

Sør       662  612  Ikke kjent 

Trøndelag      123  85  Ikke kjent 

Øst       123  85  Ikke kjent

       3 506  3 574  Ikke kjent 

Totalt
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Ansatte i NMSU

Navn      Stillingsbrøk   Ansattdato 

Petter Madsen    50    15.02.2008

Elise Slettebø Melhus   100    25.09.2018

Gunnhild Bremer    70    01.12.2016

Julie Omdal  Egeland   30    01.03.2017

Julie Nordanger    100    12.09.2017

Elin Knudsen    100    06.08.2018

Laudecir Daniel Kern   80    15.08.2018

Erika Lynn Solli    80    15.08.2018

Guro Haave Reknes    20    26.09.2019

Elin  Oveland    70    01.09.2019

Jakob Arntson Nesse  Stavset  35    01.09.2019

Hans Olav Undrum Rein   40    01.09.2019

Bjørn Inge  Hauge    100    23.09.2019

Ragnhild Danbolt Øygard   70    01.08.2014

Caroline Andrea Alsvik   100    01.06.2015

Solveig Tokheim    40    01.09.2019

Emil Buxrud     25    01.08.2018

Therese Lilleberg Johnsen   100    01.09.2018

Stig Sunde     100    01.05.2013

Vegar Berglund Isachsen   100    01.01.2011

Elin Flystveit Riska    100    26.10.2009

Helle Leivestad Kartveit   75    01.08.2002

May-Sylvi Skinnerlien   50    25.01.2009

Landsstyret

2018-2020
Faste representanter 
 Anders Emil Kaldhol   Leder
 Ina-Helene Idsal    Nestleder

Pauline Tomren    Region Bjørgvin
Åsmund Dannemark   Region HedOpp
Reem Haile Kidane   Region Møre
Joakim W. Tverbakk   Region Nord-Norge
Arve Esteban Handeland  Region Stavanger
Henriette Saga    Region Sør
Amalie Marie Teige   Region Trøndelag
Marie Cathrine Løver Thu  Region Øst

NMS LS representant
Andreas Danbolt    NMS LS representant

Ansattes representant
Elin Knudsen    Ansattes representant
Ragnhild Danbolt Øygard  Ansattes vara

 
Kristin Li     1. Vara
Jakop Stavset    2. Vara
Karoline Birkeland Syvertsen  3. Vara

Bold kursiv lilla: Har stemmerett 
12 stk med stemmerett (dette inkluderar NMS LS rep og ansattes rep)
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Støtteberettigede 
medlemmer

Lokallag

2017

3 506

148

2018

3 574

151

2016

4 409

151

2019

Ikke 
kjent

På bakgrunn av disse tallene utbetalte NMS U Frifondmidler til:

2016

1 593 744

171

2015

1 777 508

162

Utbetalte 
frifondsmidler

Antall lokallag

2017

1 420 780

173

2018

1 402 118

134

2019

1 497 836

156

Frifondsmidler tildeles NMS U basert på medlemstall to år tilbake i tid.

Frifondsmidler

Driftsstøtte fra BUFDIR

Driftsstøtte

2015

1 873 857

2016

1 655 378

2017

1 808 865

2018

2 202 284

2019

2 145 235

2015

3 980

147

Ansatte i NMSU

Navn      Stillingsbrøk  Ansattdato Sluttdato

Trine Franksdatter Kristiansen  20   01.08.2017 30.11.2019

Dorrit Vignes Isachsen   50   19.01.2011 08.11.2019

Ingri Svanevik    25   01.06.2019 31.10.2019

Silje Merete Ljosland   100   01.09.2019 30.09.2019

Boyd Oyier     100   05.03.2018 31.08.2019

Ingeborg Tjelle    25   23.10.2018 31.08.2019

Margrete Piscoya Hodne   25   01.08.2017 31.08.2019

Henriette Marie Saga   30   03.06.2019 31.07.2019

Heidi Olsen     40   12.07.2017 31.07.2019

Siv-Maren Austeng    100   01.08.2017 28.02.2019

Bjørg Marie Myhre    100   01.11.2001 31.12.2018
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REGION SØR: Lokallag

Lokallag      2017  2018  2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)  22  21  Ikke kjent

REGION SØR: Medlemmer

Medlemmer     2017  2018  2019

Antall medlemmer i lokallag   629  593  Ikke kjent

(Støtteberettigede) 

Antall enkeltmedlemmer   33  19  11

u.26 (Støtteberettigede)

Antall enkeltmedlemmer   15  8  4

o.26 (Betalende)

Medlemmer totalt    677  620  Ikke kjent

Region Sør
REGION SØR: Nøkkeltall
         2018  2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)    21  Ikke kjent

Medlemmer (Støtteberettigede)     612  Ikke kjent

Antall deltakere egne leirer     333  448

Antall ledere egne leirer      27  35

Antall lokallagsbesøk/samarbeidstiltak     7  32

med menighet og andre arr 

REGION SØR: Egne leirer
   
Navn på leiren   Tidspunkt  Sted  Deltakere Ledere

Sommerleir 5.-7. klasse  22.-24. juni  Havglimt 25  1

Sommerleir 2.-4. klasse  24.-26. juni  Havglimt 40  1

Sommerleir 5.-7. klasse  27.-29. juni  Havglimt 72  1

Sommerleir 2.-4. klasse  29. juni - 1. juli Havglimt 29  1

Sommerleir 5.-7. klasse  1.-3. juli  Havglimt 39  1

Minileir    8.-10. juni  Fjordglimt 44  8

Agentleir    24. juni - 26. juni Fjordglimt 32  6

Familiecamp    2.-8. juli  Fjordglimt  

Tweensleir     27.-29. juni  Fjordglimt 14  6

Juleverskedsleir   24.-25. november Fjordglimt 38  2

Totalt 2018:         333  27

Sommerleir     21.-23. juni  Havglimt 20  1
Sommerleir    24.-26   Havglimt 32  1
Sommerleir    26.-28   Havglimt 69  1
Sommerleir    28.-30. juni  Havglimt 47  1
Sommerleir    1.-3. juni  Havglimt 53  1
Barn med Følgeleir    1.-3. juli  Åpta  40  1
Minileir    14.-16. juni  Fjordglimt 50  6
Agentleir    24.-26. juni  Fjordglimt 21  5
Tweensleir    27.-29. juni  Fjordglimt 16  7
Familiecamp    1.-7. juli  Fjordglimt 64  4
Lederkurs     AVLYST  Fjordglimt  
Juleverkstedsleir   23.-24. novemver Fjordglimt 36  7
Totalt 2019:         448  35
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Lys Våken, Knarvik  2.-3. desember Knarvik Kyrkje 33  4
Totalt 2019:         503  65

REGION BJØRGVIN: Lokallag
       2017  2018  2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)  11  11  Ikke kjent

REGION BJØRGVIN: Medlemmer
     2017  2018  2019

Antall medlemmer i   186  172  Ikke kjent

lokallag (Støtteberettigede) 

Antall enkeltmedlemmer   31  15  16

u.26 (Støtteberettigede)

Antall enkeltmedlemmer  20  3  2

o.26 (Betalende) 

Medlemmer totalt  237  190  Ikke kjent

Region Bjørgvin
REGION BJØRGVIN: Nøkkeltall
         2018  2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)    11  Ikke kjent

Medlemmer (Støtteberettigede)     187  Ikke kjent

Antall deltakere egne leirer     446  503

Antall ledere egne leirer      49  65

Antall lokallagsbesøk/samarbeidstiltak     47  46

med menighet og andre arr 

REGION BJØRGVIN: Leirer
      
Navn på leiren   Tidspunkt  Sted  Deltakere Ledere
Lederhelg    12.-14. januar  Alværa 12  4
Meida og Musikkleir  Avlyst   Alværa  
Vinterleir    16.-18. februar Alværa 34  6
Konfirmantleir   Avlyst Alværa  
Konfirmantleir med Osterøy Avlyst Alværa  
Konfirmantleir med Førde  9.-11. mars  Alværa 34  2
Familieleir (med NMS)  8.-10. juni  Alværa 52  3
Sommerleir    25.-27. juni  Alværa 33  8
Knøtteleir    8.-9. september Alværa 13  3
Høstleir    8.-10. oktober Alværa 30  7
Til sammen:         208  33

Leir med menighet:    
Minileir på Nygård   mars   Nygård kirke 20  1
Minikonfirmantleir    april   Alværa 35  2
Camp Sædalen   4.-5. mai  Sædalen 40  1
Lys Våken    3.-4. desember Knarvik 35  3

Totalt 2018:         446  49
    
Lederhelg    11.-13. januar  Alværa 15  1
Vinterleir for 2.-7. klasse  15.-17. februar Alværa 29  9
Familieleir (med NMS)  14.-16. juni  Alværa 50  2
Høstleir for 2.-7. klasse  7.-9. oktober  Alværa 20  4
Sommerleir for 2.-6. klasse  24.-26. juni  Alværa 27  1
Til sammen:         141  17
    
Lys Våken    21.-22. januar  Erdal  31  1
Minileir på Austrheim  22.-23. juni  Rongevær  28  3
Minileir på Radøy   19.-20. august Kartveit 20  5
Minileir på Os   25.-26. mars  Kyrkjetunet 15  3
Minikonfirmanter   april   Alværa 27  3
Konfirmantleir med Åsane 29. sept - 1. okt. Dyrkolbotn 67  2
Minileir for Sing Out  17.-18. november Alversund 9  2
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REGION HEDOPP: Lokallag
       2017  2018  2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)  2  2  Ikke kjent

REGION HEDOPP: Medlemmer
       2017  2018  2019

Antall medlemmer      36  37  Ikke kjent

i lokallag (Støtteberettigede) 

Antall enkeltmedlemmer    35  15  15

u.26 (Støtteberettigede)

Antall enkeltmedlemmer    5  3  2

o.26 (Betalende)

Medlemmer totalt     76  55  Ikke kjent

Region Hedmark og Oppland
REGION HEDOPP: Nøkkeltall
         2018  2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)    2  Ikke kjent

Medlemmer (Støtteberettigede)     52  Ikke kjent

Antall deltakere egne leirer     280  97

Antall ledere egne leirer      54  29

Antall lokallagsbesøk/samarbeidstiltak    17  23 

med menighet og andre arr

REGION HEDOPP: Egne leirer

Navn på leiren Tidspunkt  Sted  Deltakere Ledere

Påsketenleir  24.-28. mars  Mesnali 63  14

Vår- og fugleleir 25.-27. mai  Mesnali 69  11

Knøtteleir  Avlyst   Mesnali  

Lederhelg  19.-21. oktober Mesnali 15  4

Korleir  9.-11. november Mesnali 54  4

Nyttårsleir  28. desember Mesnali 79  21

   - 1. januar 

Totalt 2018:       280  54

Påsketenleir  13.-17. april  Mesnali 49  17

Vår- og fugleleir  24.-26. mai  Mesnali 48  12

Lederhelg  Avlyst   Mesnali  

Nyttårsleir  28. desember Mesnali ?  ?    

    - 1. januar

Totalt 2019:       97  29
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REGION MØRE: Lokallag
       2017  2018  2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)  11  15  Ikke kjent

REGION MØRE: Medlemmer
       2017  2018  2019

Antall medlemmer      199  255  Ikke kjent

i lokallag (Støtteberettigede) 

Antall enkeltmedlemmer    25  20  12

u.26 (Støtteberettigede)

Antall enkeltmedlemmer    11  0  1

o.26 (Betalende) 

Medlemmer totalt     235  275  Ikke kjent

Region Møre
REGION MØRE: Nøkkeltall
         2018  2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)    15  Ikke kjent

Medlemmer (Støtteberettigede)     275  Ikke kjent

Antall deltakere egne leirer     337  244

Antall ledere egne leirer      65  43

Antall lokallagsbesøk/samarbeidstiltak     29  32

med menighet og andre arr 

REGION MØRE: Egne leirer

Navn på leiren  Tidspunkt  Sted   Deltakere Ledere

Vinterleir 2.-4. klasse 19.-21. februar Kjeldsund  40  12

Vinterleir 5.-7. klasse 23.-26. februar Kjeldsund  38  10

Leirdøgn for ungdom 30. april - 1. mai Vestheim  6  1

Sommerleir 2.-7. klasse 25.-27. mai  Phillipshaugen 23  11

Friluftsleir, 5.-7. klasse 15.-17. juni  Kjeldsund  10  1

Sommerleir 2.-4. klasse 25.-27. juni  Kjeldsund  40  4

Høstleir 2.-4. klasse  8.-9. oktober  Kjeldsund  36  9

Høstleir 5.-7. klasse  13.-14. oktober Kjeldsund  26  9

Lederdøgn i Molde  Avlyst   

BFK for ungdom  7.-9. september Kjeldsund  23  2

Camp Kjeldsund  10.-12. august  Kjeldsund  95  6

Totalt 2018:         337  65  

  

Vinterferieleir, karneval , 2.-4.kl 20.-22. februar Kjeldsund  34  14

Vinterleir 5.-7. klasse 24.-26. februar Kjeldsund  35  12

Påskeleir for ungdom 9.-12. april  Fjellsetra  20  7

Friluftsleir 5.-7. klasse 16.18. juni  Kjeldsund  43  13

Sommerleir 2.-4. klasse 25.-27. juni  Kjeldsund  48  14

Høstleir 2.-4. klasse  9.-11. oktober  Kjeldsund  41  10

Høstleir 5.-7. klasse  13.-15. oktober Kjeldsund  32  6

BFK for ungdom  1.-3. desember Kjeldsund  22  3

Camp Kjeldsund  11.-13. august  Kjeldsund  110  18

Totalt 2017:         385  97
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Region Øst
REGION ØST: Nøkkeltall

         2018  2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)    18  Ikke kjent

Medlemmer (Støtteberettigede)     315  Ikke kjent

Antall deltakere egne leirer     473  432

Antall ledere egne leirer      75  67

Antall lokallagsbesøk/samarbeidstiltak    34  38 

med menighet og andre arr

REGION ØST: Egne leirer
   
Navn     Tidspunkt  Sted  Deltakere Ledere
Vinterleir 2.-4. klasse  19.-21. februar Stenbekk 24  2
Fugleleir 4.-7. klasse   20.-22. april  Stenbekk 25  3
Bitteleir    1.-3. juni  Stenbekk 21  5
Sommerleir  2.-7. klasse  15.-17. juni  Stenbekk 37  6
Globusagentleir   16.-17. august  Stenbekk 48  2
Høstleir 2.-4. klasse   1.-3. oktober  Stenbekk 23  8
Lederdøgn    16.-17. november Stenbekk 18  3
Juleverkstedsleir   30. nov - 1. des Stenbekk 37  5
Adventsleir 4.-7. klasse  23.-25. november Stenbekk 30  7
Påskeleir     24.-26. mars  Solsetra 17  6
Minileir    15.-17. juni  Solsetra 27  5
Agentleir 2.-4. klassse  8.-10. juni  Solsetra 28  1
Agentleir 2.-4. klassse  21.-23. juni  Solsetra 24  1
Agentleir 2.-4. klasse  25.-27. juni  Solsetra 18  1
Krepseleir 5.-8 klasse  6.-9. august  Solsetra 32  9
Lederdøgn    Avlyst   Solsetra  
Vinterfamilieleir   21.-25. februar Mesnali 64  11
Totalt 2018:         473  75
    
Vinterferieleir 4.-7. klasse  3.-5. mai  Stenbekk 18  1
Bitteleir    10.-12. mai  Stenbekk 18  1
Sommerleir 2.-7. klasse  14.-16. juni  Stenbekk 17  4
Globusagentleir   15 og 16. august Stenbekk 66  6
Høstleir 2.-4. klasse   30. sept. - 2. okt.  Stenbekk 16  4
Lederdøgn    30. nov. - 1. des.  Stenbekk 18  1
Juleverkstedsleir   AVLYST  Stenbekk  
Adventsleir 4.-7. klasse  22.-23. november Stenbekk 32  7
Påskeleir 4.-7. klasse  15.-17. april  Solestra 30  5
Minileir    28.-30. juni  Solsetra 23  2
Agentleir 2.-4. klasse  14.-16. juni  Solsetra 23  5

Region Nord-Norge
REGION NORD-NORGE: Nøkkeltall
         2018  2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)     1   Ikke kjent

Medlemmer (Støtteberettigede)      79   Ikke kjent

Antall deltakere egne leirer      51   78

Antall ledere egne leirer       22   18

Antall samarbeidstiltak med menighet     ?   ?

Antall lokallagsbesøk/andre arrangement    ?   ?

REGION NORD-NORGE: Lokallag
       2017  2018  2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)  0  1  Ikke kjent

REGION NORD-NORGE: Medlemmer

       2017  2018  2019

Antall medlemmer      0  77  Ikke kjent

i lokallag (Støtteberettigede) 

Antall enkeltmedlemmer    2  2  1

u.26 (Støtteberettigede)

Antall enkeltmedlemmer    3  0  0 

o.26 (Betalende)

Medlemmer totalt     5  79  Ikke kjent
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Region Stavanger
REGION STAVANGER: Nøkkeltall
         2018  2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)    87  Ikke kjent

Medlemmer (Støtteberettigede)    1 969  Ikke kjent

Antall deltakere egne leirer     716  717

Antall ledere egne leirer      102  165

Antall lokallagsbesøk/samarbeidstiltak   5  26 

med menighet og andre arr

REGION STAVANGER: Egne leirer
   
Navn     Tidspunkt  Sted  Deltakere Ledere

Påskeleir 2.-5. klasse  9.-11. mars  Fjelltun  21 12

Påskeleir 2.-7. klasse   23.-25. februar Himmel & Hav 44 8

Påskeleir 2.-7. klasse   2.-4. mars  Furutangen  35 11

Påskeleir 4.-7. klasse  16.-18. mars  Fjelltun  40 8

Påskeleir 5.-7. klasse  11.-13. mars  Himmel & Hav 22 9

Knøtteleir     21.-22. april  Fjelltun  35 2

Sommerleir 2.-7. klasse  8.-10. juni  Furutangen  47 7

Sommerleir 2.-5. klasse  15.-17. juni  Fjelltun  21 2

Sommerleir 4.-7. juni  Avlyst   

Båt og Bibel   6.-12. juli  Furutangen  230 1

Høstleir 2.-7. klasse  31. aug - 2. sept Himmel & Hav 29 8

Knøtteleir     15.-16. sept  Fjelltun  15 9

Lederhelg    AVLYST  Futrutangen  

Adventsleir 2.-5. klasse  16.-18. nov  Fjelltun  28 1

Adventsleir 2.-7. klasse  16.-18. nov  Himmel & Hav 53 11

Adventsleir 4.-7.klasse  23.-25. nov  Fjelltun  33 1

Adventsleir 2.-7. klasse  23.-25. nov  Furutangen  35 9

Lederdøgn     Avlyst  Fjelltun  

Tenleir    21.-23. sept  Fjelltun  28 3

Totalt 2018:          716 102

Agentleir 2.-4. klasse  21.-23. juni  Solsetra 22  6
Agentleir 2.-4. klasse  25.-27. juni  Solsetra 28  1
Krepse og vannleir   6.-9. august  Solsetra 19  6
Lederdøgn    Avlyst   Solsetra 23  5
Vinterfamilieleir   20.-24. februar Mesnali 79  13
Totalt 2019:         432  67 

REGION ØST: Lokallag
       2017  2018  2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)  18  18  Ikke kjent

REGION ØST: Medlemmer
       2017  2018  2019

Antall medlemmer      269  277  Ikke kjent 

i lokallag (Støtteberettigede) 

Antall enkeltmedlemmer    51  38  47 

u.26 (Støtteberettigede)

Antall enkeltmedlemmer    25  7  2 

o.26 (Betalende)

Andre medlemmer     288  233  Ikke kjent

Medlemmer totalt    345  322  Ikke kjent
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REGION STAVANGER: Medlemmer
       2017  2018  2019

Antall medlemmer      1724  1 898  Ikke kjent 

i lokallag (Støtteberettigede) 

Antall enkeltmedlemmer    163  71  73 

u.26 (Støtteberettigede)

Antall enkeltmedlemmer    40  5  2

o.26 (Betalende)

Medlemmer totalt     2 623  3 966  Ikke kjent

Påskeleir 2.-5. klasse  29.-31. mars  Fjelltun  29 21

Påskeleir 5.-7. klasse   5.-7. april  Fjelltun  19 20

Knøtteleir     27.-28. april  Fjelltun  30 13

Sommerleir 2.-5. klasse  Avlyst   Fjelltun  

Sommerleir 2.-7. klasse  7.-9. juni  Fjelltun  28 9

Sommerleir 2.-7. klasse  14.-16. juni  Furutangen  26 6

Båt og Bibel   5.-11. juli  Furutangen  0 0

Sommerleir 2.-7. klasse  9.-11. juni  Furutangen  211 9

Knøtteleir     28.-29. sept  Fjelltun  36 1

Knøtteleir     30.-31. august Himmel & Hav 39 2

Adventsleir  2.-5. klasse  29. nov- 1. des Fjelltun  23 2

Høstleir 2.-7. klasse  1.-3. november Himmel & Hav 34 8

Adventsleir 4.-7. klasse  22.-24. november Fjelltun  41 19

Adventsleir 2.-7. klasse m VID 22.-24. november Furutangen  60 15

Tenleir    18.-20. oktober Fjelltun  22 8

Tenleir    Avlyst   Furutangen  

St. Hansleir 2.-7. klasse  21.-23. juni  Himmel & Hav 41 7

Naturleir     Avlyst   Furutangen  

Vinterleir 2.-7. klasse  8.-10. mars  Himmel & Hav 38 9

Lederdøgn  8.-9. februar  Fjelltun     16 3

Vinterleir 2.-7. klasse  15.-17. mars  Furutangen  24 13

Totalt 2019:          717 165

REGION STAVANGER: Lokallag
       2017  2018  2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)  79  87  Ikke kjent
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REGION TRØNDELAG: Samarbeidsmenigheter
   

Navn på menighet  Tiltak      Deltakere  

Namdal prosti  Ungdomsleir 2018    Ca. 30 

Namdal prosti  Stabsdag 2018 m/ trosopp. og prester  Ca. 20 

Namdal prosti  Ungdomsleir 2019    ca. 30 

Namdal prosti  Misjonssprell 2018   

Namdal prosti  Misjonssprell 2019   

Namsos   Konfirmantundervisning 2018  Ca. 30 

Namsos   Konfirmantundervisning 2019  Ca. 40 

Overhalla   Konfirmantundervisning 2018  Ca. 25 

Overhalla   Konfirmantundervisning 2019  Ca. 40 

Rennebu   Sponsing av deltakere på leir i 18-19 Opp til 10 

Lardal menighet  Konfirmantopplegg 2018   Ca. 25 

BULK    Bønnedag (utadrettet)   Ca. 15-20 hver gang
    og styremøte en gang per semester  

Strindheim   Konfirmantundervisning høst 2019 Ca. 40 

Strinda & Berg menighet Hald-studenter 2019/2020   

Levanger    Konfirmantleir 2019   Ca. 50 

Klæbu   Andakt på basar høst 2019  Ca. 50 

REGION TRØNDELAG: Lokallagsbesøk/andre arrangement 

 
Navn     Tidspunkt  Sted  Deltakere    Ledere

Stand Impuls 2018   2.-4. februar 2018 Trondheim  - 

NMS Connect   3-4 per semester  Trondheim  5-12  1
     fra h18 

NMS Connect middag m Jeffrey 28.sep.18  Trondheim  24  2

Etiopia-kveld med KVT-elever 24.jan.19  Tiller  1

Vårfest og årsmøte (med NMS) 28.apr.18  Trondheim  Ca. 60  8

Leirdag på Mjuklia - Mjuklidagen Mai 2018  Mjuklia  

Barnas Julesalgsfest  17.nov.18  Trondheim    2

Julesalgsfest for store og små 16.nov.19  Trondheim  Ca 40  5

Frivilligfest    desember 18 og 19 Trondheim  Ca. 60  3

Tirsdagsklubben 23.okt.18 Melhus    15  1

Stand Impuls 2019 Januar 2019 Trondheim   

Tirsdagsklubben 27.feb.18 Melhus    20  1

Tirsdagsklubben 04.nov.19 Melhus  

Region Trøndelag
REGION TRØNDELAG: Nøkkeltall
         2018  2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)    4  Ikke kjent

Medlemmer (Støtteberettigede)     85  Ikke kjent

Antall deltakere egne leirer     280  230

Antall ledere egne leirer      66  60

Antall samarbeidstiltak med menighet    7  9

Antall lokallagsbesøk/andre arrangement   13  13

REGION TRØNDELAG: Egne leirer
   
Navn     Tidspunkt  Sted   Deltakere Ledere

Vinterferieleir   19.-21. februar Mjuklia  22  7

GAME     2.-4. mars  Mjuklia  19  6

Tweensleir    13.-16. april  Mjuklia  24  5

Vårleir     13.-16. april  Mjuklia  23  6

Familieleir    4.-6. mai   Mjuklia  43  7

FRI Sommercamp   28. juni-1.juli  Mjuklia  50  9

Høstleir    2.-4. november Mjuklia  43  16

Adventsleir for alle   30. nov-2. des. Mjuklia  56  10

Totalt 2018:          280  66  

  

Vinterferieleir   18.-20. februar Mjuklia  22  8

Tweens- og vårleir   5.-7. april  Mjuklia  41  7

Familieleir med Mjuklidagen 10.-12. mai  Mjuklia  32  17

Høstleir    1.-3. nov  Mjuklia  61  17

Adventsleir for alle   29.nov-1. des  Mjuklia  74  11

Totalt 2019:          230  60
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MIHA (stand)   26.mai.18   Levanger Ca. 100-150  1

MIHA - Pop up-leir  01.mai.19   Levanger  

NMS U-middager  Månedlig til høst 2018 Trondheim  Ca. 5-10 stk 

Semesteravslutninger Sommer 18 og 19  Trondheim  Ca. 8-10
regionråd 

REGION TRØNDELAG: Lokallag
       2017  2018  2019

Antall lokallag (Støtteberettigede)  5  4  Ikke kjent

REGION TRØNDELAG: Medlemmer
       2017  2018  2019

Antall medlemmer      99  59  Ikke kjent

i lokallag (Støtteberettigede) 

Antall enkeltmedlemmer    24  26  28

u.26 (Støtteberettigede)

Antall enkeltmedlemmer    8  1  1  

o.26 (Betalende)

Medlemmer totalt     131  86  Ikke kjent
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Ucrew 2018/2019

Lucas David Schwengber  Lyon/ Frankrike

Rodolfo Guzansky   Lyon/ Frankrike

Julie Horpestad   Nîmez/ Frankrike

Silje Løvdal    Nîmez/ Frankrike

Maria Othilie Georgsen  Spania

Julie Omdal Egeland  Spania

Ingvild Prestbø   Estland

Aleksandra M. Andersen  Estland

Solveig Bleka Ommedal  Egypt

Audun Ommedal   Egypt

Justine Bosset   England

Maren Sivertsen   England

Hanna Maria Salong  England

Libby Stretton   England

Tonje Myrland   England

Linda Sakala    England

Sara Elisabeth Thu   England

Hald 2018/2019

Rebekka Brennhaug   Ilofav, Antananarivo/ Madagaskar

Solveig Forsdahl    Ilofav, Antananarivo/ Madagaskar

Borghild Tednes Larsen   Akama, Antananarivo/ Madagaskar

Dina Sangesland    Akama, Antananarivo/ Madagaskar

Elise  Lilleheim    Mahajanga/ Madagaskar

Synne Havås    Mahajanga/ Madagaskar

Ucrew og Hald
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Hald 2018/2019 fortsetter

Kristoffer Byberg    Juazeiro do Norte/ Brazil

Sine-Margrethe Mydland   Juazeiro do Norte/ Brazil

Andre Mbola    Kristiansand/ Region Sør

Jean Annick Rakotoarison Velomana Kristiansand/ Region Sør

Honorine Claudia Lantoheritiana Oslo / Region Øst

Dina Anjara Herilanto    Oslo / Region Øst
Randrianampiantsoa  

Luis Ricardo Bach     Ålesund/ Region Møre

Jessica Staehler    Ålesund/ Region Møre

Lucas Francisconi Flores   Stavanger/ Region Stavanger

Mateus Knabach Evald   Stavanger/ Region Stavanger

Ucrew 2019/2020

Bovild Andrine Staabystrand Nîmez/ Frankrike

Katriin Kents   Nîmez/ Frankrike

Kevin Gabriel Ramisch Pergher Lyon/ Frankrike

Gabriel De Lima Klein  Lyon/ Frankrike

Amalie Monsen   Spania

Selma Leinebø Ekre  Spania

Åsa Marie Lindbak Hørte  Spania

Inna Chao Yun Tiao   England

Lisa Marie Bredland  England

Sophie Zephora Zahl  England

Maria-Kristiina Luik  England

Marte Elvira Rolvsjord  Mesnali / Region Hedmark Oppland
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Hald 2019/2020

Sondre Hofstad     Mahajanga/ Madagaskar

Sivert Karlsen     Mahajanga/ Madagaskar

Hanna Nysæte     Fianarantsoa/ Madagaskar

Guro Kalstveit     Fianarantsoa/ Madagaskar

Amanda Ingeborg Groven Syversen  Antananarivo/ Madagaskar

Thea Eikin      Antananarivo/ Madagaskar

Natalia Drange      Hong Kong

Henriette Roda     Hong Kong

Kaspar  Rønningen     Juazeiro do Norte/ Brazil

Julie Rønning     Juazeiro do Norte/ Brazil

Oda Syvertsen     Juazeiro do Norte/ Brazil

Jean AnnickYannicRakotoarison  Tau/ Region Stavanger

Rina Vasilamana     Tau/ Region Stavanger

Fety Marina Zafitsara    Bergen/ Region Bjørgvin

Vololomboahangy Hasa Rahasanirina   Bergen/ Region Bjørgvin

Charlanderlin AubinRafanomezantsoa Ålgård/ Region Stavanger

Pak Ching Chester Chan     Ålgård/ Region Stavanger

Natàlia Comasetto Lemmertz   Stavanger/ Region Stavanger

Petra Beatrice Lickfeld    Stavanger/ Region Stavanger

Alex Seabra      Stavanger/ Region Stavanger

Julia Rück Miguel     Trondheim/ Region Trøndelag

Rebeca Lessmann     Trondheim/ Region Trøndelag

Miora Fenotina Ramiandrisoa   Stavanger Døve menighet/Trondheim døvemenighet
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