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Referat NMSU Landsmøte 
29. august 2020 - Digitalt 

Sak 1 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: Tonje Jondahl Alvestad 
Meddirigent: Elin Flystveit Riska 

Referenter: 
Therese Lilleberg Johnsen 
Ragnhild Helle Aarskog 

Redaksjonskomité: 
Elise Melhus Slettebø 
Laudecir Daniel Kern 
Vegar Isachsen 

Tellekorps: 
Vegar Isachsen 
Elise Melhus Slettebø 
 
Antall stemmeberettigede til stede: 29 
 

Vedtak 

1. De foreslåtte kandidater velges som dirigenter for landsmøte 2020 - 28 
for, 1 blank. 

2. De foreslåtte kandidater velges som referenter under landsmøte 2020 
– 29 for. 

3. De foreslåtte kandidater velges som redaksjonskomité under 
landsmøte 2020 - 28 for, 1 blank. 

4. De foreslåtte kandidater velges som tellekorps under landsmøte 2020 
– 29 for. 
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Sak 2 Forhandlingsreglement 

Endringsforslag til forhandlingsreglement 1 Fremmet 

Forslagsstiller 51 Tonje Jondahl Alvestad, Ordstyrer 

1. Talerliste 

De som ønsker ordet, melder seg til dirigentskapet å tegne seg i GoPlenum. 
De 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 

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. Dagsordeninnlegg 

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 i GoPlenum 
eller på e-post til redaksjonskomiteen. Det skal være skriftlig, påført 
forslagsstillers navn og delegatnummer, og dette skjer automatisk når en 
fremmer forslaget i GoPlenum. 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 gjennom GoPlenum innen lørdag 29. august klokken 
13:00. 

5. Votering og valg 

Votering foregår i GoPlenum. Endring i grunnreglene krever 2/3 flertall av de 
avgitte stemmer for å bli vedtatt (Vedtektenes §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. 
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6. Tellekorps 

GoPlenum ivaretar i all hovedsak opptelling. Landsmøtet oppnevner 
tellekorps dersom det av tekniske årsaker skulle bli behov for det. 

7. Valg 

Ytterligere forslag på kandidater til valgene må være skriftlig innlevert 
dirigentskapet gjennom GoPlenum innen lørdag 29. august, klokken 13:00. 

Innlegg fra følgende delegater: 

01 - Anders Emil Kaldhol, til dagsorden 

Bare grunnreglene som trenger 2/3 flertall, vedtektene trenger simpelt 
flertall ved stemmegivning. 

Vedtak 

Landsmøte godkjenner fremmet forhandlingsreglementet for landsmøte 
2020 – 28 for, 1 blank 

Sak 3 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. 

Vedtak 

1. Landsmøte godkjenner innkallingen – Votering: 28 for 
2. Landsmøtet godkjenner sakslisten – Votering: 27 for, 2 blank 

Sak 4 Landsstyrets toårsrapport 

Presentert av landsstyreleder Anders Emil Kaldhol 

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. 
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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. 

Følgende delegater kom med innlegg: 

49 - Andreas Holm, innlegg 

01 - Anders Emil Kaldhol, kommentar til innlegg 

Vedtak 

Landsmøtet takker for rapporten og tar den til orientering.  
Landsmøtet tar toårsrapporten til etterretning. 
Votering: 27 for, 1 blank stemme. 

Sak 5 Strategiplan 2020-2024 

Presentert av landsstyrerepresentant Arve Handeland 

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

Innspill og kommentarer av: 

49 - Andreas Holm, innlegg 

01 - Anders Emil Kaldhol, kommentar 

39 - Stig Sunde, kommentar 

23 - Sjur Christian Lund, Endringsforslag (1) 

Vi skal ha et fokus på å la vår kristentro gjennomsyre alle våre aktiviteter. 

39 - Stig Sunde, kommentar 

Endringsforslag (1) er trukket 

Endringsforslag (2) er trukket 

24 - Kristine Langholm Markussen, Endringsforslag (3) 

NYTT forslag - tillegg i tekst i uthevet skrift.  

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 
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utvikles ønsker vi samarbeid med menigheter og å rekruttere flere 
frivillige hovedledere. Både gjennom dette samarbeidet og ved å 
oppfordre leirdeltakere til å engasjere seg i NMSU sitt arbeid. 

07 - Amalie Marie Teige, Replikk 

24 - Kristine Langholm Markussen, Replikk 

01 - Anders Emil Kaldhol. Replikk 

24 - Kristine Langholm Markussen, Endringsforslag (4) 

NYTT forslag - tillegg i tekst i uthevet skrift 

Medlemsvekst 

I alle våre aktiviteter ønsker vi å oppmuntre deltagere til å bli 
medlemmer. Medlemskap er både et virkemiddel for å virkeliggjøre 
visjonen vår og en inntekstkilde. Her ønsker vi større fokus på 
overgangen mellom leirklubbmedlemmer og enkeltmedlemmer i 
NMSU. 

40 - Bjørn Inge Hauge, Replikk 

01 - Anders Emil Kaldhol, Replikk 

 

Votering endringsforslag (3): 13 for, 11 mot, 6 blankt. 

Endringforslag (3) vedtatt 

Votering endringsforslag (4): 8 for, 17 mot, 5 blankt. 

Endringforslag (4) falt 

Vedtak 

NMSU Landsmøte vedtar Strategiplan for NMSU 2020-2024, med de 
eventuelle endringer som vedtas av landsmøtet. 
Votering: 26 for, 4 blank 

Sak 6 Kommunikasjonsplattform for NMSU 

Presentert av landsstyreleder Anders Emil Kaldhol 

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. 
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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! 

1. Tekst om NMSU 
2. Forhold mellom profiluttrykk, visjon og slagord 

Vedtak 

Landsmøtet er orientert om landsstyrets arbeid med kommunikasjonsplattform 
for NMSU. 
Landsmøtet gir landsstyret støtte til å fortsette arbeidet med 
kommunikasjonsplattformen. 
Votering: 28 for, 1 blank. 

Sak 7 Langtidsbudsjett 2020-2024 

Presentert av landsstyrerepresentant Amalie Marie Teige 

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. 

Vedtak 

NMSU Landsmøte godkjenner langtidsbudsjett for perioden 2020-2024. 
Votering: 27 for, 3 blank. 

Sak 8 Endringer av grunnregler og vedtekter 

Presentert av landsstyrerepresentant Marie Cathrine Løver Thu 

Det legges med dette fram forslag til endringer i NMSU sine grunnregler og 
vedtekter. Det er i dette forslaget ikke lagt opp til større endringer – i påvente 
av mulige endringer i den demokratiske strukturen. 
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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 
nødvendigvis 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 

leirsteder har eget styre 
• NMSU landsstyre skal ikke fremme kandidater eller uttale seg når NMS 

landsstyre 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. 

Innspill fra følgende: 

27 - Daniel Sundnes Drønen 

Vedtak 

NMSU landsmøte godkjenner foreslåtte endringer av grunnregler og 
vedtekter. 
Votering: 28 for, 2 blank. 
To delegater har forlatt landsmøtet. Antall stemmeberettigede til stede: 28. 

Sak 9 Oppstart av vurdering av demokratisk struktur i NMSU 

Presentert av landsstyrerepresentant Henriette Marie Saga 

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. 
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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. 

Tegnet til innlegg:  
01 - Anders Emil Kaldhol 

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. 
Votering: 26 for, 2 blank. 

Sak 10 Valg av leder og nestleder 

Presentert av medlem av valgkomitéen Siri-Beate Birkeland Larsen 

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. 

Vedtak 

(avgitte stemmer: 30) 
Følgende ble valgt som landsstyrets leder og nestleder: 
Leder: Marie Cathrine Løver Thu (30 stemmer) 
Nestleder: Henriette Marie Saga (30 stemmer). 
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Sak 11 Valg av medlemmer til landsstyret 

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! 

Innlegg i saken: 

01 - Anders Emil Kaldhol, Suppleringsmandat 

Vedtak 

(avgitte stemmer: 30) 
 
Med følgende resultat ble nevnte kandidater valgt som medlemmer av 
landsstyret for kommende landsstyreperiode: 
 
Region Bjørgvin: Mary-Ann Clemenicia Kartveit  Antall stemmer: 27 
Region Hedmark og Oppland: Åsmund Dannemark Antall stemmer: 28 
Region Møre: Åsmund Trygge Moltubakk   Antall stemmer: 30 
Region Nord-Norge:      Supplering 
Region Stavanger: Signe Hustrulid    Antall stemmer: 30 
Region Sør:        Supplering 
Region Trøndelag: Margrethe Piscoya Hodne  Antall stemmer: 26 
Region Øst: Guro Haave Reknes    Antall stemmer: 30 
 



 
 

 
Side 10 av 11  Sist oppdatert 01.10.2020 

1. vara: Elizabeth Vognild Jeganathan,    Antall stemmer: 4 
2. vara: Rebecca Løtveit Fosse     Antall stemmer: 3 
3. vara:        Supplering 
4. vara:        Supplering 
 
Landsmøtet gir landsstyret mandat til selv å supplere landsstyret i perioden 
2020-2022. 
Votering: 28 for, 2 blankt. 

Sak 12 Valg av valgkomité 

Presentert av landsstyreleder Anders Emil Kaldhol. 

Landsstyrets AU har laget innstillingen til valgkomitéen. 

Vedtak 

Følgende personer innstilles som medlemmer i ny valgkomite, i alfabetisk 
rekkefølge: 

- Arve Esteban Handeland, 25 år, student, Oslo 

- Daniel Sundnes Drønen, 22 år, student, Stavanger 

- Reem Haile Kidane, 22 år, student, Trondheim 

NMSU landsmøte godkjenner foreslått valgkomite. 

Votering: Enstemmig vedtatt med 28 stemmer 

Sak 13 Valg av sted for landsmøtet i 2022 

Presentert av delegat fra Møre, Reem Haile Kidane. 

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

Følgende hadde innlegg i saken: 

18 - Enrico Oberholzer, Endringsforslag (1) 

NMSU landsmøte 2022 blir 24.-27. Mars 2022 på Mesnali leirsted i region 
Hedmark og Oppland 

04 - Åsmund Dannemark 

43 - Helle Leivestad Kartveit 

47 - Emil Buxrud 

13 - Andrea Hovden 
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Vedtak 

NMSU landsmøte 2022 blir 24.-27. Mars 2022 på Mesnali leirsted i region 
Hedmark og Oppland 

Votering: 16 for, 9 mot, 3 blank 

 

 

 

Referenter: 

  

____ ____________________   _________________________ 
Ragnhild Helle Aarskog    Therese Lilleberg Johnsen 

 

Landsstyre: 

  

________________________   __________________________ 
Anders Emil Kaldhol    Marie Cathrine Løver Thu 


