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Forelegg til Landsmøte 2022 Mesnali • 2022

Hilsen fra Daglig leder 
og Landsstyreleder
Kjære deltaker og delegat!

Det er en stor glede å få ønske deg velkommen til landsmøte på Camp Sjusjøen, Mesna-
li! Vi er en demokratisk organisasjon, og på landsmøtet diskuterer og bestemmer 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 den positive utviklingen som skjer i 
organisasjonen. 

Velkommen til Landsmøte 2022!

Hilsen Stig Sunde, Daglig leder, og Marie Cathrine Løver Thu, Landsstyreleder

Stig Sunde, 
Daglig leder

Marie Cathrine Løver Thu, 
Landsstyreleder
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Sak 1 Landsmøte 2022 

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: 

Kristian Mjølsneset, Elin Flystveit Riska.

Redaksjonskomité: 

Laudecir Daniel Kern, Elise Slettebø Melhus, Bjørn Inge Hauge.

Referenter: 

Ragnhild K. Bøhler og Elisabeth Sowerby Dale.

Tellekorps: 

Vegar Isachsen, Marianne Eikelia.

Forslag til vedtak 

1. De foreslåtte kandidater velges som dirigenter for Landsmøte 2022.
2. De foreslåtte kandidater velges som referenter under Landsmøte 2022.
3. De foreslåtte kandidater velges som redaksjonskomité under Landsmøte 2022.
4. De foreslåtte kandidater velges som tellekorps under Landsmøte 2022.
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Sak 2 Landsmøte 2022 

Forhandlingsreglement

1. Talerliste 

De som ønsker ordet, melder seg til dirigentskapet ved 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 

Lengste taletid er 3 minutter. Begrensninger kan av tidsmessige grunner innføres etter 
godkjenning av forsamlingen. Ved presentasjon av de ulike sakene gjelder ikke den van-
lige 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. Der-
som 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 påført forslagsstillers navn og delegatnum-
mer (dette skjer automatisk når en fremmer forslaget i GoPlenum. Bare delegater til 
landsmøte har forslagsrett. Etter forslag fra landsstyret oppnevner landsmøtet en redak-
sjonskomité som koordinerer og redigerer de innkomne forslagene før votering. Ytterli-
gere forslag til endringer i grunnregler og vedtekter må leveres skriftlig til redaksjonsko-
miteen innen onsdag 16. mars klokken 12.00. 

5. Votering og valg 

Votering foregår i GoPlenum. 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 avgit-
te 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 som bru-
kes dersom det av tekniske årsaker skulle bli behov for det. 

7. Valg 

Ytterligere forslag på kandidater til valgene må være skriftlig innlevert dirigentskapet 
innen onsdag 16. mars klokken 12.00. 

Forslag til vedtak 

NMSU Landsmøte godkjenner forhandlingsreglementet for Landsmøte 2022.
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Sak 3 Landsmøte 2022 

Innkalling og saksliste

Innkalling til Landsmøte 2022 ble sendt ut i henhold til grunnregler og vedtekter. Sakene 
«Revidert strategiplan 2020-2024» og «Demokratisk struktur i NMSU» har vært på hø-
ring. Saksliste og innhold har vært oppe til behandling opptil flere ganger i landsstyret i 
løpet av 2021. 

Det er ikke kommet inn skriftlige forslag til andre saker. 

Under landsmøtet 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. NMSU Landsmøte godkjenner innkallingen. 
2. NMSU Landsmøte godkjenner sakslisten.
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Sak 4 Landsmøte 2022 

Landsstyrets toårsrapport

Rapporten skal dokumentere aktiviteten i NMSU i 2020-2021, og hvordan vi har jobbet 
med strategiske satsningsområder. I det følgende svarer regionene og hovedadmi-
nistrasjonen på hvordan de har jobbet for å følge strategien, og legger frem nøkkeltall 
for sin del av organisasjonen. Perioden har vært preget av pandemi og avlysninger av 
både leirer og andre arrangement, noe som vil gjenspeiles i rapporten. I vedlegg bak-
erst i forelegget finner du mer informasjon og tall fra de ulike regionene. Landsstyrets 
toårsrapport legges med dette fram for landsmøtet. 

Vedlegg 1: Landsstyrets toårsrapport 2020-2021. 

Forslag til vedtak 

NMSU Landsmøte takker for rapporten og tar den til orientering.
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Samarbeid med Den norske kirke

Hvordan har regionen jobbet for mer 
samarbeid med Den norske kirke, og 
hvilke resultater har dette ført til? 
I Region Sør har vi jobbet strategisk med å 
nå ut til menigheter i Den norske kirke som 
har avtale med NMS. Vi har laget en liste og 
tatt for oss menighetene én etter én. Dette 
har styrket NMSU sitt omdømme i regionen, 
og ført til at flere menigheter nå tar kontakt 
for samarbeid om særlig trosopplæringstil-
tak, og konfirmantundervisning. Koronaen 
har periodevis satt en viss stopper for fysisk 
kontakt, men da har det har vært mulig å 
holde kontakt via telefon og Teamsmøter. 

Hva ønsker dere å jobbe mer med i siste 
del av strategiperioden?
På grunn av koronaen har vi ikke fått de re-
sultatene vi har ønsket, og kommer derfor 
til å jobbe videre med menighetskontakt 
og planlegge samarbeid vi har tenkt på. 
Det vil være viktig å fokusere på behov i 
menighetene og hvordan NMSU kan bidra. 

Samtidig vil ledertrening og kirkemiddag 
ha et særlig fokus fremover. 

Leir

Hvordan har regionen jobbet for å få til 
flere samarbeidsleirer og hvilke resultater 
har dette ført til? 
Regionen har jobbet inn mot samarbeid 
med organisasjoner angående leir. NMS 
sine «barn med følge leirer» og familieleirer 
har vært et fokus. Vi har initiert et leirsam-
arbeid med KIA/NMS og Kirkens interna-
sjonale fellesskap og gjennomført en leir 
med 50/50 deltakere NMSU/KIA kontak-
ter høsten 2021. Vi har også respondert 
positivt på et spørsmål om å arrangere 
sommeraktiviteter på Camp Åpta og sam-
arbeidet med to lokale menigheter om 
ungdomsledere til dette. 

Hvordan har regionen jobbet for å få flere 
frivillige hovedledere, og hvilke resultater 
har dette ført til?
Vi har fortalt om at det er mulig å være leir-

Nøkkeltall       2020 2021

Antall lokallag (Støtteberettigede)    17  Ikke kjent enda

Medlemmer (Støtteberettigede)    310  Ikke kjent enda

Antall deltakere egne leirer     140  335

Antall ledere egne leirer      36  46

Region Sør

Vedlegg 1: Landsstyrets toårsrapport
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leder når vi har vært på menighetsbesøk. 
Det har vært en viktig strategi å knytte til 
seg ungdommer som har kunnet bli utfor-
dret på både engasjement i regionrådet, 
og leirledelse. Vi har også fulgt opp noen 
tidligere leirledere og gitt de mulighet til 
å være hovedledere veiledet av en ansatt. 
Vi har invitert til lederhelger med fokus på 
ledertrening og sosialt fellesskap. 

Frivillighet

Hvordan har regionen jobbet for å utrus-
te flere frivillige?
Vi har invitert til lederkurs både i forkant 
og etterkant av leirsesongen, samt hatt 
fokus på tett oppfølging av frivillige under-
veis på leir. Vi har vært i kontakt med flere 
av NMS Gjenbruk sine butikker i regionen, 
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og fokusert på kontakt og lett informasjon 
om arbeidet og verdier i NMSU. Vi har ofte 
samtalt om de frivilliges menigheter og 
muligheter for samarbeid. 

Tverrgående tema

Hvordan har regionen jobbet for med-
lemsvekst?
Dette har ikke vært noe fremtredende fo-
kus i arbeidet vårt. Vi har informert om det 
når det har vært naturlig, og særlig når det 
har vært snakk om å starte opp og/ eller 
melde inn grupper i en organisasjon. 

Hvordan har regionen jobbet for å frem-
me et globalt perspektiv i all aktivitet?
Dette er det som gjennomsyrer alt arbei-
det vårt, å bringe det globale fokuset inn i 
det lokale arbeidet som drives rundt om-
kring. Det handler om bevisstgjøring og 
synliggjøring.

Hvordan har regionen jobbet med å ut-
vikle ledere i perioden?

Arbeidet med frivillige og ledere er rela-
sjonsbasert. Det betyr at det er et fokus å 
bruke tid med ledere, å holde kontakt via 
sosiale medier særlig, og tune seg inn på 
hva som rører seg i livet deres. Være en 
medvandrer.

Hvordan har regionen jobbet for å sette 
fokus på bærekraft?
I møte med menigheter kommer dette 
frem særlig i møte med diskusjoner om 
Uteam-turer, og mulighetene for bære-
kraftige turer. I det daglige arbeidet til den 
ansatte er det også et stort fokus på flere 
ting. Dersom reiser i regionen kan slåes 
sammen, og utnyttelse av mulighet for å 
møte flere menigheter langs en reiserute. 
Det fokuseres på svinn, både med tanke 
på papirbruk og matservering. På leir fo-
kuseres det sterkt på samarbeid med NMS 
Gjenbruk sine butikker ved at det lages en 
gjenbruksbutikk for barn. I undervisning 
overfor barn og unge fokuseres det også 
på gjenbruk, og på å ivareta både ting og 
natur rundt oss. 
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Nøkkeltall       2020 2021

Antall lokallag (Støtteberettigede)    1  Ikke kjent enda

Medlemmer (Støtteberettigede)    33  Ikke kjent enda

Antall deltakere egne leirer     74  52

Antall ledere egne leirer      21  19

Region Bjørgvin

Samarbeid med Den norske kirke

Hvordan har regionene jobbet for mer 
samarbeid med Den norske kirke og hvil-
ke resultater har dette ført til?
Vi arbeider hele tiden for å skape gode 
relasjoner med ulike menigheter og møte 
dem der de er. Vi ser an hva som er viktig 
for dem og hva den enkelte menighet har 
behov for av hjelp og ressurser fra NMSU. 
 
• Kirkemiddag: De siste årene har vi snak-

ket mye om kirkemiddag med ulike me-
nigheter. Flere ønsket å starte med dette 
i fjor, men ble avbrutt i planleggingen av 
koronasituasjonen. Noen menigheter har 
startet opp høsten 2021. Vi jobber videre 
med å få i gang flere kirkemiddagsgrup-
per. 

• Møte med bispedømmet: Vi prøver konti-
nuerlig å være til stede på møter og arran-
gementer som det inviteres til i Bjørgvin 
bispedømme. Det at vi har vist litt hvem vi 
er, gjør at vi har videre blitt invitert til fram-
tidige møter og arrangementer. 

• followme er fortsatt i startfasen i Bjørg-
vin, men vi arbeider hele tiden med å 
snakke med menigheter om followme.  
Våren 2022 vil vi ha et informasjonsmøte 
for interesserte menigheter. Deretter kan 
samarbeidet bli mer formalisert og for-
håpentligvis realiseres høst 2022.

Leir

Hvordan har regionen jobbet for å få til 
flere samarbeidsleirer og hvilke resultater 
har dette ført til?
Relasjoner med menigheter og nøkkelper-
soner: Vi har tett samarbeid med Alværa 
Misjonssenter og jobber for å få til samar-
beidsleirer med menigheter gjennom å 
skape gode relasjoner til menighetene. Vi 
har spesielt noen menigheter som vi har 
hatt samarbeidsleirer med og som spør 
om å få ha det videre. I tillegg har vi nøk-
kelpersoner i regionen som jobber i Den 
norske kirke som i tillegg har tilknytning 
til NMS og NMSU. Disse personene samar-
beider vi med og er viktige kontakter for å 

Vedlegg 1: Landsstyrets toårsrapport
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få til samarbeid med samarbeidsleirer og 
andre arrangement. 

Hvordan har regionen jobbet for å få flere 
frivillige hovedledere og hvilke resultater 
har dette ført til?
• Ledertrening: I regionen forsøker vi hele 

tiden å skape gode relasjoner til ledere 

og tenke på hvem som kan passe som 
hovedledere i fremtiden. Spesielt på leir 
forsøker vi å utfordre ledere slik at de 
kan utvikle seg og bruke sine talent som 
ledere. 

• Vi har ikke lykkes i stor grad med å få 
frem frivillige hovedledere, så dette er 
noe vi kan arbeide mer med fremover.
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Frivillighet

Hvordan har regionen jobbet for å utrus-
te flere frivillige?
Relasjonsbasert: Vi har hatt sterkt fokus på 
å utruste og følge opp frivillige, spesielt på 
leir, og knytte oss til både nye og gamle fri-
villige. Vi inviterer ungdommer fra ulike me-
nigheter til lederhelg og leir. I tillegg bygger 
vi opp relasjoner til frivillige gjennom natur-
lige kontaktpunkt, slik som Misjonsmesser, 
inspirasjonssamlinger og menighetskveld.

Hva ønsker dere å jobbe mer med i siste 
del av strategiperioden? 
Fremover ønsker vi fortsette god relasjons-
bygging i menighetene og gjennom dem 
knytte til oss flere frivillige. Å opprettholde 
en god kontakt med avtalemenighetene 
i regionen vår ser vi på som svært sentralt 
for å nå alle målene i strategiplanen. Vi tror 
at vi har mye godt å tilby menighetene og 
vil gjøre flere oppmerksom på ressursene 
som NMSU har å tilby. Vi håper dessuten å 
få være mer fysisk til stede blant barn og 
ungdom fremover. 

Tverrgående tema

Hvordan har regionen jobbet for med-
lemsvekst?
I utgangspunktet har vi hatt lite fokus på 
medlemsvekst i regionen, men det er nok 
på leir det har vært mest aktuelt. Vi har in-
formert andre om medlemskap og fordeler 
når det har vært naturlig. Ved oppstart av 

nye 
tiltak 
som 
kirkemid-
dag har vi 
pushet på for å få 
dem meldt inn i NMSU og få 
betalende medlemmer ved å peke på 
fordelene både lokalt og for NMSU.

Hvordan har regionen jobbet for å frem-
me det globalt perspektiv i all aktivitet? 
Dette er noe som vi jobber med hele tiden 
på nesten alle de ulike arenaene vi er på – 
det er alltid målet vårt å bringe det globale 
inn i det lokale arbeidet vi driver med. 

Hvordan har regionen jobbet med å ut-
vikle ledere i perioden? 
Relasjonsarbeid utenfor og på leir. Vi arbei-
der med å bli kjent med lederne våre, se 
de som mennesker og møte deres behov. 
På leir bruker vi tid på å utfordre de i ulike 
oppgaver og ansvarsfordeling. 

Hvordan har regionen jobbet for å sette 
fokus på bærekraft?
• Vi forsøker å fremme gjenbruk, gjenb-

ruksbutikkene, begrensning av forbruk 
og det å dele mer på de arenaene vi kan. 

• Vi har hatt diskusjoner i regionen, 
sammen med NMS, om bærekraft i for-
bindelse med misjonsturer til andre land.

Vedlegg 1: Landsstyrets toårsrapport
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Nøkkeltall       2020 2021

Antall lokallag (Støtteberettigede)    2  Ikke kjent enda

Medlemmer (Støtteberettigede)    32  Ikke kjent enda

Antall deltakere egne leirer     29  83

Antall ledere egne leirer      5  7

Region Innlandet

Samarbeid med Den norske kirke

Hvordan har regionene jobbet for mer 
samarbeid med Den norske kirke og hvil-
ke resultater har dette ført til?
• Kirkemiddag: Høsten 2020 promoterte vi 

stort for vårt nye konsept, Kirkemiddag. 
Oppslutningen rundt dette var ikke vel-
dig god i Innlandet. Men det gav oss litt 
sterkere relasjoner til flere menigheter, 
og styrket inntrykket til NMSU som orga-
nisasjon i Innlandet. Pandemien har nok 
også påvirket tiltaket noe negativt. 

• Møte med bispedømme: Vi blir invitert 
på jevnlige møter med ansatte på bispe-
dømmekontoret og forskjellige represen-
tanter fra menigheter i Den norske kirke 
for samhandling, der vi utveksler behov 
og muligheter for arbeidet og samarbei-
det. 

• Samarbeid og invitere til leir: Se under 
Leir

• followme: followme er helt i startgropen 
i regionen. Vi har spesielt én menighet 
som er veldig engasjert og som allerede 

har startet arbeidet! Vi ser på dette som 
et viktig strategisk punkt for samarbeid i 
tiden fremover!

Leir

Hvordan har regionen jobbet for å få til 
flere samarbeidsleirer og hvilke resultater 
har dette ført til?
• Konfirmantsatsning: Den største sats-

ningen vi har gjort i Innlandet er kon-
firmantsatsningen som begynte våren/
sommer 2021. Der inviterer vi menig-
heter til Camp Sjusjøen til et profesjonelt 
sceneopplegg, god undervisning og 
morsomme aktiviteter. Detter har ført til 
mange nye samarbeid med menigheter i 
Den norske kirke! 

• Invitasjoner: Vi inviterer menigheter til å 
bli med og sende deltakere fra lokale me-
nighet på leirene vi allerede arrangerer. 

• Behov: I samtale med menigheter og bi-
spedømmekontoret ser vi på behovene 
menighetene trenger for leir, og prøver å 
treffe de behovene!

Toårsrapport fra
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Hvordan har regionen jobbet for å få flere 
frivillige hovedledere og hvilke resultater 
har dette ført til?
Ledertrening: Vi har få frivillige 
hovedledere på leir i Innlandet. Men vi 
jobber inn mot unge voksne miljøer for å 
engasjere tidligere leirdeltakere. Og vi tror 
dette vil vokse i tiden fremover!

Frivillighet

Hvordan har regionen jobbet for å utrus-
te flere frivillige?
Relasjonsbasert: Vi prøver å tilrettelegge 
for frivillig trivsel og vekst i regionen. Her 
er regionrådet vårt et viktig element. Sam-
tidig skjer det god utrustning av frivillige 
på leirene. Der har vi tid med dem, gir de 
oppgaver de kan vokse i og har mulighet 
til å veilede underveis!

Hva ønsker dere å jobbe mer med i siste 
del av strategiperioden? 
Større frivillig miljø: I siste del av strategipe-
rioden ønsker vi å tilrettelegge for et større 
miljø blant de frivillige. Med sosiale samlin-
ger og tett kontakt tror vi at det kan vokse 
et miljø for ledere med kultur for å være 
leder på leir!

Tverrgående tema:

Hvordan har regionen jobbet for med-
lemsvekst?
Deltakere på leir/leirrabatt er vår beste 
arena for flere medlemmer. Vi har samtidig 
sett på rutiner for samarbeid med me-
nigheter der medlemskap for barn/unge i 
menigheten kan bli mer aktuelt. 

Hvordan har regionen jobbet for å frem-
me det globalt perspektiv i all aktivitet? 
Det globale perspektivet om at vi er en 
kirke over hele verden ønsker vi skal gjen-
nomsyre vårt arbeid. Vårt tydeligste utrykk 
er at på leirer har vi stort sett misjonstime 
og/eller misjonstivoli.

Hvordan har regionen jobbet med å ut-
vikle ledere i perioden? 
• Tett oppfølging og relasjonelt arbeid 

utenfor leiren
• Delegering av ansvarsområder under leir!

Hvordan har regionen jobbet for å sette 
fokus på bærekraft?
Vi prøver å få til klimavennlige tiltak på de 
områdene vi kan. F.eks. jobber vi med re-
dusering av bruken av engangskopper o.l. 
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Nøkkeltall       2020 2021

Antall lokallag (Støtteberettigede)    6  Ikke kjent enda

Medlemmer (Støtteberettigede)    99  Ikke kjent enda

Antall deltakere egne leirer     120  184

Antall ledere egne leirer      32  38

Region Møre

Samarbeid med Den norske kirke

Hvordan har regionene jobbet for mer 
samarbeid med Den norske kirke og hvil-
ke resultater har dette ført til?
• Kirkemiddag: I kampanjeperioden nåd-

de vi ut til flere menigheter med info. Vi 
har kontakt, men prosessen går sakte-
re enn vi skulle ønske. Vi skal prøve å 
gjennomføre samarbeid om kirkemid-
dag i 2022. Noen av disse menighetene 
har vi hatt samarbeid med tidligere om 
andre tiltak, så med kirkemiddag får vi 
flere samarbeid. 

• Bispedømmekontoret: Jevnlig uformell 
kontakt med bispedømmet pga. sam-
lokalisert kontor. Vi har hatt et møte 
ang. prosjektstilling og arbeid blant 
ungdommer. Vi er også invitert av 
undervisningsrådgiver til å presentere 
NMSU for undervisningstilsatte i Den 
norske kirke.  

• Konfirmantundervisning: Vi har blitt 
invitert til konfirmantundervisning til 
noen av menighetene vi hadde kontakt 

med på stiftsdagene. Vi ser at dette 
kan føre til flere samarbeidsavtaler, 
med mulighet for Uteam og followme 
på sikt. 

• Stiftsdagene: På stiftsdagene hadde vi 
samtaler med eller formidlet ressurser 
til 35 personer fra over 20 ulike me-
nigheter. Flere av samtalene førte til 
konkrete arrangementer/planer høsten 
2021. Vi skal jobbe strategisk i 2022 for 
å holde kontakt og se etter potensielle 
samarbeid.  

Hva ønsker dere å jobbe mer med i siste 
del av strategiperioden? 
• Vi ønsker å få til Uteam-tur, gjerne med 

utgangspunkt i Ålesund fellesråd.
• Vi vil også fortsette å jobbe for samar-

beidsleirer på Kjeldsund med gode leir-
konsepter (eks. konfirmanter, agentleir, 
LIM-leir). 

• Vi ønsker å jobbe for å opprettholde og 
videreutvikle kontakt med menigheter, 
og være bevisst på å gjøre rom i planene 
for dette arbeidet. 

Toårsrapport fra
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Leir

Hvordan har regionen jobbet for å få til 
flere samarbeidsleirer og hvilke resultater 
har dette ført til?
God kontakt med Trygve og Ragnhild Dan-
bolt Øygard, som var frivillig hovedledere 
på agentleir
• Planlegging og gjennomføring av frivil-

ligsamling for å idémyldre talenter og 
muligheter for frivillig team som ledere 

på leirer.
• Utvidet kontaktliste med mulige frivillige 

hovedledere på leir.
• Samarbeidsgruppe med KIA, NMSU og 

NMS. Arbeid mot leir i samarbeid med 
Den norske kirke og KIA på Nordmøre. 
Samarbeidet resulterte i lærdommer, 
men ikke leir pga. manglende relasjons-
bygging og treffende konsept. Vi jobber 
videre med dette i 2022 og samarbeid 
med KIA på andre områder.  
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Hvordan har regionen jobbet for å få flere 
frivillige hovedledere og hvilke resultater 
har dette ført til?
Frivillige prosjekt. Vi startet et nytt pro-
sjekt for å opprette en frivillig gruppe som 
skal ta ansvar for noen leirer på Kjeldsund. 
Tanken er at hver aldersgruppe skal ha et 
team som skal gjennomføre og utvikle 
leiren, og NMSU skal hjelpe med det som 
trenges til gruppen er klar for å ta det selv. 
Akkurat nå er vi i kontaktfase (sendt epost 
til alle frivillige kontakter vi har i Møre).

Frivillighet

Hvordan har regionen jobbet for å utrus-
te flere frivillige?
I august hadde vi en inspirasjonssamling 
med frivillige, der vi snakket om hvordan vi 
kan jobbe for å engasjere enda flere frivil-
lige, og for å høre hva de synes er viktig i 
NMSU sitt arbeid. Vi har planer om å samle 
unge ledere til et ledertreningsopplegg.

Hva ønsker dere å jobbe mer med i siste 
del av strategiperioden? 
Vi ønsker å utvikle ledertrening til unge 
ledere og bygge ett nettverk blant frivillige 
som er engasjert.

Tverrgående tema:

Hvordan har regionen jobbet for med-
lemsvekst?
• Oppfordringer til ledergrupper på leir og 

i regionrådet. Lite respons. Her trenger vi 
tips og ressurser for at folk ønsker og ser 
nytten av å bli medlem.

• Info om og oppfordring til medlemskap i 
leirbrev som sendes ut til deltakere på leir. 

Hvordan har regionen jobbet for å frem-
me det globalt perspektiv i all aktivitet? 

• Opprettet samarbeid med KIA, som har 
hjulpet oss se at vi bør være bevisste på 
bla. språk og bilder vi bruker i promote-
ring og forkynnelse.

• Sendt forespørsel til Kristian om Conne-
ct/Ucrew-praktikanter som formidler og 
er ledere på leir. Det har ikke passet for 
folk å komme når vi har leir. Vi har også 
tatt kontakt personlig med folk som vi 
vet har gått på Hald/Ucrew, uten at det 
har passet for dem å komme på leir. 

• Når vi synger/bruker “del det du har” 
knytter vi det lokalt og globalt (NMS pro-
sjekter, hjertesaker).

Hvordan har regionen jobbet med å ut-
vikle ledere i perioden? 
• Nye ungdommer har fått prøve seg som 

leirledere.
• Vi har vært flere voksne på leir med erfa-

ring fra leir, så én av voksenlederne er litt 
mer frigjort til å kunne følge opp lederne 
litt bedre.

• Vi har startet en plan for å samle ledere 
til lederdøgn og hatt samtaler rundt det-
te med regionrådet og styrer på Kjelds-
und som er engasjert for dette. Pga. 
korona og begrenset stillingsprosent har 
dette ikke vært mulig å gjennomføre og 
jobbe kontinuerlig med. 

• Vi har hatt et møte i august for å se og 
inspirere frivillige til å oppdage og bru-
ke sine talenter som ledere på leirer på 
Kjeldsund.    

Hvordan har regionen jobbet for å sette 
fokus på bærekraft?
• Ansatt (som ikke har egen bil) har reist 

til oppdrag med buss når det er mulig, 
og prøvd å sette flere avtaler når vi først 
reiser på et arrangement. 

• Vi har lamineringsmaskin, som brukes 
for å kunne bruke materiell om igjen.
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Nøkkeltall       2020 2021

Antall lokallag (Støtteberettigede)    12  Ikke kjent enda

Medlemmer (Støtteberettigede)    264  Ikke kjent enda

Antall deltakere egne leirer     147  158

Antall ledere egne leirer      17  32

Region Øst

Samarbeid med Den norske kirke

Hvordan har regionene jobbet for mer 
samarbeid med Den norske kirke og hvil-
ke resultater har dette ført til?
• Kirkemiddag: Høsten 2020 promoter-

te vi stort for satsningen Kirkemiddag. 
Dette førte til noen, men ikke veldig 
mange nye avtaler. Men det gav oss 
sterkere relasjoner til flere menigheter, 
og styrket NMSU som organisasjon i 
Øst. Pandemien har også påvirket tilta-
ket. 

• Møte med bispedømme: Vi blir invitert 
på jevnlige møter med biskop og for-
skjellige representanter fra menigheter i 
Den norske kirke der vi utveksler behov 
og muligheter for arbeidet og samarbei-
det. 

• Samarbeid og invitere til leir: Se under 
Leir

• followme: followme er helt i startgropen 
i regionen. Men vi ser på dette som et 
viktig strategisk punkt for samarbeid i 
tiden fremover!

Leir

Hvordan har regionen jobbet for å få til 
flere samarbeidsleirer og hvilke resultater 
har dette ført til?
• Relasjoner: Vi ser at relasjoner ansatte i 

NMSU har til menighetsansatte er noe 
av det viktigste for å etablere og vedli-
keholde for samarbeidsleirer med Dnk. 
Det krever oppfølging av relasjoner, og 
det er også personavhengig i forhold til 
hvem som er ansatt i NMSU. På grunn 
av pandemien og en del utskiftning i 
stab står vi derfor høsten 2021 ikke veldig 
sterkt på samarbeidsleirer. (ca. 4-5 sam-
arbeidsleirer med DNK) Men jobber med 
å etablere nye relasjoner, og vedlikeholde 
de vi har. 

• Invitasjoner: Vi inviterer menigheter til 
å bli med og sende deltakere fra lokale 
menighet på leirene vi allerede arrange-
rer. 

• Behov: I samtale med menigheter og bi-
spedømmekontoret ser vi på behovene 
menighetene trenger for leir. 

Vedlegg 1: Landsstyrets toårsrapport
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Hvordan har regionen jobbet for å få flere 
frivillige hovedledere og hvilke resultater 
har dette ført til?
• Ledertrening: Det viktigste vi gjør for 

rekrutering av frivillige hovedledere er å 
trene og utruste egne ungdomsledere. 
Vi bruker tid og skaper relasjon, undervi-
ser og deler erfaring så unge ledere kan 
ta på seg rollen som hovedleder. Vi er 
veldig takknemlige for at våre egne ung-
domsledere ønsker å lære, og å ta større 
ansvar som frivillig hovedleder på leir!

• Rekruttering: Med «Use your talents»–
tankegangen ser vi alltid etter mennes-
ker som har hjerte for en leir eller alders-
gruppe, og tror at slike personer vil være 
en nøkkel til fremtidig leirarbeid. 

Frivillighet

Hvordan har regionen jobbet for å utrus-
te flere frivillige?
Relasjonsbasert: Vi prøver å tilrettelegge 
for frivillig trivsel og vekst i regionen. Her 
er regionrådet vårt et viktig element. Sam-
tidig skjer det god utrustning av frivillige 
på leirene. Der har vi tid med dem, gir de 
oppgaver de kan vokse i og har mulighet 
til å veilede undervegs!

Hva ønsker dere å jobbe mer med i siste 
del av strategiperioden? 
Større frivillig miljø: I siste del av strategipe-
rioden ønsker vi å tilrettelegge for et større 

miljø blant de frivillige. Med sosiale samlin-
ger og tett kontakt tror vi at det kan vokse 
et miljø for ledere med kultur for å være 
leder på leir!

Tverrgående tema:

Hvordan har regionen jobbet for med-
lemsvekst?
Deltakere på leir/leirrabatt er vår beste 
arena for flere medlemmer. Vi har samtidig 
sett på rutiner for samarbeid med me-
nigheter der medlemskap for barn/unge i 
menigheten kan bli mer aktuelt. 

Hvordan har regionen jobbet for å frem-
me det globalt perspektiv i all aktivitet? 
Det globale perspektivet om at vi er en 
kirke over hele verden ønsker vi skal gjen-
nomsyre vårt arbeid. Vårt tydeligste utrykk 
er at på leirer har vi stort sett misjonstime 
og/eller misjonstivoli.

Hvordan har regionen jobbet med å ut-
vikle ledere i perioden? 
• Tett oppfølging og relasjonelt arbeid 

utenfor leiren
• Delegering av ansvarsområder under 

leir!

Hvordan har regionen jobbet for å sette 
fokus på bærekraft?
Vi prøver å ta bærekraftige valg i på de 
områdene vi kan. 
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Nøkkeltall       2020 2021

Antall lokallag (Støtteberettigede)    109  Ikke kjent enda

Medlemmer (Støtteberettigede)    1 872  Ikke kjent enda

Antall deltakere egne leirer     153  281

Antall ledere egne leirer      46  95

Region Stavanger

Samarbeid med Den norske kirke

Hvordan har regionene jobbet for mer 
samarbeid med Dnk og hvilke resultater 
har dette ført til?
I region Stavanger har vi hatt målrettet 
arbeid mot å selge inn Kirkemiddag til 
menigheter. Vi har hatt en runde med 
telefonsamtaler og møter med menig-
heter. Flere menigheter har sagt de vil 
ha samarbeid med oss om å arrangere 
kirkemiddag, og noen menigheter har 
meldt sin interesse gjennom skjema på 
kirkemiddag.no. Dessverre har pande-
mien gjort at ingen av disse har latt seg 
gjennomføre enda.

Vi har også arbeidet med videreføring av 
prosjektet Camp Ryfylke, som ble startet i 
2019. Her arbeider regionen sammen med 
Ucamp koordinator. Se også eget punkt for 
dette under fagområdenes rapport.

I tillegg har vi hatt noen enkeltsamarbeid 
og samtaler om mulige samarbeid fram-

over i forbindelse med konfirmantleirer, 
ledertrening og enkeltarrangementer. 
Denne typen samtaler ønsker vi å bli enda 
bedre på å få til, og følge opp nærmere.
followme har blitt en del av NMSU som 
har gjort at region Stavanger har fått man-
ge samarbeidsmenigheter registrert som 
lokallag på sine lister der. Disse har ikke 
kommet gjennom direkte arbeid fra region 
Stavanger sin side, men teller som NM-
SU-lokallag i regionen.

Leir

Hvordan har regionen jobbet for å få flere 
samarbeidsleirer, og hvilke resultater har 
dette ført til?
Se eget punkt om Camp Ryfylke. Dette 
samarbeidet er mellom region Stavanger, 
Ucamp fagområdet og 6 menigheter i Ryfyl-
ke prosti. Samarbeidet har skapt god kon-
takt med menighetene som er involvert.

Korona har gjort at det ikke har vært aktu-
elt å planlegge så mange samarbeidsleirer 
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med menigheter, men flere menigheter 
har vært i kontakt med oss for å uttrykke 
ønsker om samarbeidsleir i forbindelse 
med tweensgrupper og konfirmantarbeid. 
Dette har det ikke blitt noe konkret ut av 
enda på grunn av korona, men kontakten 
er opprettet. 

Hvordan har regionen jobbet for å få flere 
frivillige hovedledere, og hvilke resultater 
har dette ført til?
Vi har i regionen jobbet med å skape sys-
tematisk arbeid med videre opplæring av 
de lederne vi allerede har. Vi har flere unge 
hovedlederspirer, som har fått noe kursing, 
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men som fremdeles trenger mer teoretisk 
opplæring. Vi har så langt prioritert prak-
tisk opplæring. Unge voksne med potensi-
ale som hovedledere får være hovedledere 
med ansvar, men med en ansatt eller en 
mer erfaren frivillig hovedleder som følger 
dem opp og er til stede i tilfelle kriser eller 
lignende. Rekrutteringen av hovedledere 
skjer blant de eldste ungdomslederne. Vi 
gir også en del av de eldste ungdommene 
utfordringer på roller med mer ansvar jo 
eldre og mer erfarne de blir. Vi har i år hatt 
mange frivillige hovedledere i aksjon på 
leirer og hovedleder-trainees som er klare 
for å være med videre.

Frivillighet

Hvordan har region jobbet for å utruste 
flere frivillige?
Hovedsakelig har vi jobbet med å utruste 
frivillige i forbindelse med leir og region-
råd. I regionrådet har vi fått tilbakemel-
ding på at de ønsker seg mer opplæring 
om formidling og planlegging og gjen-
nomføring av leir. Dette har vi ikke fått 
startet opp enda, men det er planlagt at 
regionrådet skal få lære om dette gjen-
nom å ta ansvar for en leir som et slags 
«hovedleder team».

Med tanke på ledertrening har vi jobbet 
mye med relasjonsbygging med ledere og 
deltakere på leir. Vi har også jobbet med 
å bli godt kjent med lederne våre og vise 
dem hvor mye de betyr for arbeidet med 
leirer. Ungdomslederne får mye praksis, 
spesielt på Fjelltun leirsted, der vi har flest 
leirer i løpet av et år. Vi prøver også å gi 
lederne medbestemmelsesrett i leirutvik-
lingen og planleggingen av leirer de skal 
være med på. 

Tverrgående tema

Hvordan har regionen jobbet for med-
lemsvekst?
Det har vært lite fokus på dette den siste 
perioden. Likevel har vi sett en liten økning 
i medlemmer. Det har i hovedsak med at 
vi har fått egen pris for medlemmer på lei-
rer. Mange har da valgt å melde seg inn for 
å få billigere leir. I tillegg har det kommet 
lokallagsmedlemmer gjennom sammen-
slåingen med followme og gjennom at 
menighetene i Camp Ryfylke-samarbeidet 
har meldt inn lokallagsgrupper for både 
konfirmanter og ungdomsledere.

Hvordan har regionen jobbet for å frem-
me et globalt perspektiv i all aktivitet?
Vi er heldige i regionen som ofte har både 
Ucrew og Hald-studenter som har prak-
sisplass her. Vi jobber mye med å få dem 
med på leirer og involvere dem i både 
formidling og aktiviteter på leir. Vi har hatt 
litt fokus på utvikling av gode misjonssam-
linger, andakter og undervisninger med 
fokus på misjonsland, globalt perspektiv 
og internasjonale tema når vi har hatt mu-
ligheten til dette.

Hvordan har regionen jobbet med å ut-
vikle ledere i perioden?
Som også nevnt under punktene for frivil-
lige hovedledere og utrusting av frivillige, 
så har vi hatt mye fokus på leirledere. Som 
tverrgående tema har vi hatt fokus på 
at ledertrening har mye med nettverks-
utvikling og relasjonsbygging å gjøre. Vi 
arbeider og med å rekruttere ledere fra de 
er ganske unge og bygge ei forventning 
til det å være ledere hos tweens. Målet er 
å gjøre lederrollen til en rolle som de gle-
der seg til og ønsker seg. Vi arrangerer 
også ledersamlinger i form av lederhelg/
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lederdøgn/
lederleir med 
mer jevne 
mellomrom enn 
tidligere.

Hvordan har regi-
onen jobbet med 
å sette fokus på 
bærekraft?
Et resultat av korona 
som har gitt positivt ut-
slag for bærekraftig fokus 
er at vi har blitt flinkere på 
digitale møter og løsninger. 
Vi har også hatt fokus på bæ-
rekraft i formidlingen vår. Høsten 
2020 var det fokus på «dele ting» i 
regionen, og de eneste to leirene vi fikk 
gjennomført, tenleirer på Fjelltun og Furu-
tangen, hadde som tema: «Grådighetsbe-
kjemper» og vi hadde fokus på bærekraft, 
hvordan verdens ressurser er skjevt fordelt, 
og hvordan vi kan engasjere oss for en mer 
rettferdig fordeling i verden. Ungdomme-
ne hadde gode tilbakemeldinger på tema.

Hva ønsker dere å jobbe mer med i neste 
del av strategiperioden?
I neste periode av denne strategien vil vi 
jobbe med å ta opp igjen kontakten med 
menigheter etter koronaperioden. Vi øn-
sker å utvikle menighetssamarbeid som 
også treffer de andre strategipunktene og 
de tverrgående temaene. Det kan oppnås 
gjennom samarbeid med menigheter om 
leirer, der vi også har fokus på frivillighet 
og de tverrgående temaene. 

Vi ønsker også å jobbe mer sammen med 
followme om menighetssamarbeid så 
snart som det lar seg gjøre og om det er 
behov for dette. Vi ønsker også å skape 

bedre 
oppfølging av 
lokallagene våre generelt.

Vi ønsker også å jobbe litt annerledes i 
kontakten med menigheter. Dette vil vi 
oppnå gjennom å møte menighetene 
mindre med «her er det vi vil dere skal 
bruke» og mer «hva trenger dere» som 
utgangspunkt. Vi vil også gjerne ha nær-
mere kontakt med bispedømmet om hva 
som rører seg i regionen.

I regionen er det også et større behov for 
hovedlederkursing enn det har vært på 
en stund. Dette behovet ønsker vi å finne 
gode måter å møte. I forbindelse med le-
der og hovedleder opplæring så ønsker vi 
også å kunne invitere flere menigheter til å 
sende sine ungdomsledere til vår trening, 
og være med og arrangere ledertrening på 
ulike måter.  
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Nøkkeltall        2020 2021

Antall lokallag (Støtteberettigede)    2  Ikke kjent enda

Medlemmer (Støtteberettigede)    35  Ikke kjent enda

Antall deltakere egne leirer     47  201

Antall ledere egne leirer      17  39

Region Trøndelag

Samarbeid med Den norske kirke

Hvordan har regionene jobbet for mer 
samarbeid med Den norske kirke og hvil-
ke resultater har dette ført til?
• Møte med bispedømmet: Vi er med i ett 

nettverk som ungdomsrådgiver er leder 
for, og der har vi bygget gode relasjoner. 
De har tipset om NMSU til mange me-
nigheter og har hjulpet oss med å spre 
informasjon om prosjektene våre.    

• Menighetsbesøk: Vi har vært veldig akti-
ve med å invitere oss selv til å komme på 
besøk til forskjellige menigheter i Trønde-
lag. Vi har presentert våre konsepter og 
hvordan NMSU kan bidra inn i trosopp-
læring. Dette har ført til gode resultater 
som blant annet invitasjon til å bidra på 
konfirmantleir (Oppdal, Støren, Håltolen…), 
lederdøgn for 2022 som skal bli til et sam-
arbeid med seks menigheter og ca 30 
ungdommer,  antall deltaker på våre leir 
har økt betraktelig  og vi blir ofte invitert 
til å bidra i konfirmantundervisning.

• followme: I starten av 2021 startet NMSU 

Trøndelag ett nytt leirkonsept som had-
de som mål å samle ungdommer på 
tvers av kirken til en leir på Mjuklia. Vi 
fikk fire menighetsledere som hadde 
ansvar for ti menigheter totalt. NMSU 
skulle være arrangør og menighetene 
skulle promotere blant sine konfirmanter. 
Dessverre fikk vi ikke nok påmeldinger til 
å gjennomføre leiren, men menighetsle-
derne er fortsatt med i en ressursgruppe 
med NMSU og de er villige til å prøve på 
nytt i 2022.

• Leirsted Mjuklia: Vi har fått et godt sam-
arbeid med enhetsleder for Mjuklia. Vi 
har fått tilgang til mye bra informasjon 
og kontakter som har hjulpet oss til å 
opprette nye samarbeid med menig-
heter. De har også tipset om NMSU til 
de menigheter som spør om hjelp til å 
gjennomføre diverse leirer.

Hva ønsker dere å jobbe mer med i siste 
del av strategiperioden? 
• Vi ønsker å promotere mer kirkemiddag 

og DELE-gudstjeneste. 

Toårsrapport fra
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• Vi vil fortsette å jobbe for samarbeidslei-
rer på Mjuklia med gode leirkonsepter. 

• Vi ønsker å jobbe for å opprettholde og 
videreutvikle kontakt med menigheter, 
og være bevisst på å gjøre rom i planene 
for dette arbeidet.

Leir

Hvordan har regionen jobbet for å få til 
flere samarbeidsleirer og hvilke resultater 
har dette ført til?
• Relasjoner: Vi er enig med det region Øst 

har sagt om at relasjoner ansatte i NMSU 
har til menighetsansatte er noe av det 

viktigste for å etablere og vedlikeholde 
for samarbeidsleirer med Dnk. Det krever 
oppfølging av relasjoner, og det er også 
personavhengig i forhold til hvem som er 
ansatt i NMSU. Det er også viktig for oss 
å ha en god relasjon med leirstedet og at 
dette føre til at nettverk blir enda større.  

• Samarbeid mellom KIA og NMSU har ført 
til engasjement blant ungdommer fra KIA 
i NMSU og en leir med over 70 deltaker.

• NMSU har skapt nye leirkonsept etter 
menighetsbehov. Mange menigheter har 
få frivillige og har derfor behov for hjelp 
med konfirmantleirer og leirer for ung-
dommer. NMSU i Trøndelag har jobbet 
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med nye konsepter som kan bidra inn i 
det. For 2022 har vi blant annet planlagt 
en stor konfleir i starten av august.  

• Leir i trosopplæring: Vi ønsker å pro-
motere bruk av leir som trosopplærings-
tiltak.

Hvordan har regionen jobbet for å få flere 
frivillige hovedledere og hvilke resultater 
har dette ført til?
Leirlederstab: I 2020 startet vi et nytt pro-
sjekt der vi spurte frivillige om å bli med i 
en prosjektgruppe som heter leirlederstab. 
Målet er at hver gruppe skal ta ansvar for 
planlegging og gjennomføring av en eller 
to leirer per år. Per nå har vi tre grupper: 
tweens, familie og ungdommer. Dessverre 
hadde ingen av de frivillige medlemmene 
ønske om å ta oppgaver som hovedleder, 
så ansatte i NMSU må fortsatt ta hovedle-
derjobben.  

Frivillighet

Hvordan har regionen jobbet for å utrus-
te flere frivillige?
• I det nye prosjektet «leirlederstab» prøver 

vi å utruste frivillige med god oppfølging 
før, under og etter leir. Vi gir verktøy som 
kan bli brukt for å planlegge og gjen-
nomføre leir på en enklere måte og vi er 
med dem i hele prosessen.  

• Vi har prøvd å skape sosiale arenaer for 
frivillige. Vi ser for eksempel at Conne-
ct-gruppen har hjulpet oss med å skaf-
fe nye frivillige som har blitt engasjert i 
leirarbeidet i NMSU og mulig landsstyre-
kandidater. Vi hadde en plan om å lære 
opp frivillige til å bruke taubane og sam-
handlingsløtpa på Mjuklia, men pga lite 
kapasitet hos ansatte ble det ikke mulig 
å gjennomføre. 

Hva ønsker dere å jobbe mer med i siste 
del av strategiperioden? 
Større frivillig miljø: I siste del av strategi-
perioden ønsker vi å tilrettelegge for et 
større miljø blant de frivillige. Med sosiale 
samlinger og tett kontakt tror vi at det 
kan vokse fram et miljø for ledere for å 
være leder på leir!

Tverrgående tema:

Hvordan har regionen jobbet for med-
lemsvekst?
• Deltakere på leir/leirrabatt 
• Promotert fordeler med lokallag
• Nytt leirkonsept som har redusert pris 

for de som blir medlem.

Hvordan har regionen jobbet for å frem-
me et globalt perspektiv i all aktivitet? 
• På leirer har vi stort sett misjonstime og/

eller misjonstivoli.
• Samarbeid med KIA: KIA-familier har 

vært på leir og KIA-ungdommer har 
vært på juleverksted hos oss.

• Vi har tatt imot Hald-studenter. De har 
bidratt til økt antall deltaker på Connect 
gruppen, har vært med å formidle om 
misjon på leir og har preget miljøet på 
kontoret her i Trøndelag.

Hvordan har regionen jobbet med å ut-
vikle ledere i perioden? 
• Gjennom prosjektgruppe «leirlederstab»
• Kontakt og invitasjon til sosiale aktivite-

ter med NMSU

Hvordan har regionen jobbet for å sette 
fokus på bærekraft?
Vi har ikke vært veldig bevisst på å jobbe 
mer bærekraftig, men vi ønsker å bli bedre 
på det i neste periode.
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Hovedadministrasjonen 
(HA)

Samarbeid med 
Den norske kirke
Ung i Bodø
Høsten 2019 startet vi opp prosjektet «Ung 
i Bodø» i samarbeid med NMS og Rønvik 
menighet. Kristin Jenssen ble ansatt som 
prosjektleder og i løpet av høsten ble det 
etablert et ukentlig «åpen kirke»-tilbud for 
ungdom. Covid19-pandemien førte til at 
det meste av aktiviteten ble satt på pause, 
og i løpet av pandemien gikk Kristin Jens-
sen over til en annen stilling i menigheten. 
Det ble i denne forbindelse besluttet å 
ikke videreføre enn opprinnelig målset-
ning om å skape en base for Hald-studen-
ters deltakelse i annet NMS/NMSU-arbeid 
i regionen. NMS/NMSU avsluttet derfor 
sin del i prosjektet, og Rønvik ansatte en 
ungdomsarbeider til å bygge videre på 
åpen kirke-tilbudet og samarbeid med 
andre menigheter i Bodø. 

DELE-VLOGGEN
DELE-VLOGGEN er NMSU sin YouTube-se-
rie for tweens der vi inspireres til å dele 
tro, tid, ting og talent. Vloggen ble satt 
i gang i mars 2020 som en respons på 
koronakrisen. I slutten av 2020 mottok vi 
prosjektmidler fra Kirkerådet for å kunne 
videreutvikle DELE-VLOGGEN som en res-
surs for trosopplæringen. Gjennom denne 
prosjektperioden har det i tillegg til å bli 
produsert to sesonger av DELE-VLOGGEN 
også blitt gjort revidering av et tilhørende 
hefte med seks samlinger for tweens.

Ukirke
I 2018 etablerte NMS og NMSU et samar-
beid med 16 menigheter i Stavanger kirke-
lig fellesråd om et treårig prosjekt; Ukirke 
i Nygaten forsamlingshus. Prosjektet har 
vært en suksess og høsten 2021 skrev 
NMS og NMSU ny samarbeidsavtale med 
Stavanger kirkelig fellesråd om viderefø-
ring av Ukirke i Nygata 11. NMS stiller årlig 
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med to praktikanter fra utvekslingspro-
grammet Ucrew, og to internasjonale stu-
denter fra utvekslingsprogrammet Conne-
ct, ved Hald internasjonale skole. Stavanger 
kirkelige fellesråd stiller med personell og 
står ansvarlig for økonomi og budsjett for 
Ukirke. NMS og NMSU står ansvarlig for å 
stille Nygata 11 til disposisjon for Ukirke.

followme
Desember 2020 ble det inngått en inten-
sjonsavtale mellom followme og NMSU 
gjeldene fra 01.01.2021 til 01.08.2021. Mai 
2021 signerte partene avtale om virksom-

hetsoverdragelse med utgangspunkt i 
intensjonsavtalen. Avtalens formål er over-
dragelse av virksomheten followme til 
NMSU. Hensikten er å videreutvikle follow-
me som et nasjonalt nettverksbasert opp-
følgingskonsept av unge ledere i alderen 
15-25 år gjennom virksomhetsoverdragelse 
av followme til NMSU. 

NMSU og followme deler en felles visjon 
om å bidra til at menigheter i Den norske 
kirke skal kunne følge opp sine unge, slik 
at disse kan få hjelp til å vokse i tro, lede 
seg selv, og være med på å lede andre. Vi 
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ønsker å se, samle og styrke ungdommer 
til å dele tro, tid, ting og talent. Med follow-
me med på laget vil NMSU i større grad 
lykkes med å skape mer samarbeid med 
menigheter i Den norske kirke. Virksom-
hetsoverdragelsen bidrar til å ta NMSU et 
stort steg i rett retning med tanke på flere 
av satsingsområdene i strategiplanen og 
målbildet 2025. 

Camp Ryfylke
Camp Ryfylke er et samarbeid om en felles 
konfirmantleir med 6 menigheter i Ryfylke 
prosti. Menighetene inviterte organisasjo-
ner til å bli med på samarbeid i forbindelse 
med «kirkens unge» plattformen, og NMSU 
valgte å gå inn som en hovedsamarbeids-
partner. Planen var å gjennomføre Camp 
Ryfylke august 2020, men dette ble utsatt 
på grunn av koronapandemien. Planleg-
gingen er i gang for 2022, og engasjemen-
tet er høyt. NMSU har hovedleder for leiren, 
og menighetene har hver sine medlem-
mer inn i en hovedkomite. Leiren blir 10.-13. 

august 2022. I forbindelse med Camp Ry-
fylke blir det også arrangert lederweekend 
på Furutangen for ledere som skal være 
med på konfirmantleiren. Den blir avviklet 
18.20. mars 2022.

DELE-gudstjeneste
Sammen med en bredt sammensatt 
ressursgruppe av ansatte fra Agder og 
Telemark bispedømme, har NMSU siden 
høsten 2020 jobbet med å fornye «Bar-
nas misjonsdag». Dette har blitt en DE-
LE-gudstjeneste. Gudstjenesten er nesten 
ferdigstilt, men mangler prekenforslag. 
Disse skal ferdigstilles på nyåret og guds-
tjenesten vil da være klar for lansering. Vi 
jobber også med SMM og bispedømmet 
om lanseringen inn mot menigheter i 
Dnk. Gudstjenesten er laget slik at den 
skal kunne brukes i flere typer menigheter 
– både de med mange frivillig-ressurser 
og de med mindre. Vi håper den kan bli et 
godt redskap til å sette misjon på agenda-
en i stadig flere familiegudstjenester.
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Kirkemiddag
Kirkemiddag ble lansert høsten 2020 som 
et breddetiltak for 5-åringer i trosopplæ-
ringen. Dette ble markert med et webinar, 
med flere lokale faglunsjer menighetsan-
satte ble invitert til. Satsningen har ikke 
gått like bra som håpet grunnet korona, 
men etter hvert som det blir mulig er det 
stadig flere menigheter som viser interesse 
og ønsker å starte opp med kirkemiddag.

Trosopplæringskonferansen
Som et ledd i å skape gode samarbeid 
med Den norske kirke har vi i perioden 
gitt tilbud til alle ansatte om å delta på 
Trosopplæringskonferansen. Denne ar-
rangeres hver høst av Kirkerådet i Den 
norske kirke og IKO-forlaget og sier om 
seg selv at Trosopplæringskonferansen 
er Norges største og viktigste møtested 
for ansatte og frivillige som arbeider med 
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menighetsutvikling, trosopplæring og 
barn og unge. 

Leir
Agentleirressurs
Agentleir er en ferdig temaleir med opp-
legg for en 3-dagers leir. Opplegget har 
utgangspunkt i agentleirer i samarbeid 
mellom NMSU og Dnk i Øst i tilknytting til 
Tårnagent. Denne leiren kan brukes i sam-
menheng med Tårnagent eller som egen 
leir. Leirens innhold er rettet mot 2.-4. klas-
singer, og setter søkelys på tema knyttet til 
at Gud har gitt oss mennesker et spennen-
de oppdrag. Et oppdrag om å dele tro, tid, 
ting og talent med hverandre. Gjennom 
agentleir får barna leve seg inn i agentrol-
len, løse spennende mysterier, lære om 

misjonsoppdraget, bli kjent med noen av 
de første kristne, og ha en opplevelsesrik 
helg sammen med andre barn.

Trygg organisasjon
NMSU skal være en trygg organisasjon. 
NMSU har derfor i 2020 og 2021 hatt et økt 
fokus på forebygging og håndtering av 
seksuelle krenkelse. Flere ansatte har vært 
på LNU TRYGG-kurs og det er opprettet en 
ressursgruppe, som blant annet har utar-
beidet nye varslingsrutiner i NMSU. Nye 
varslingsrutiner har som mål at det skal 
være enkelt å si fra om kritikkverdige for-
hold i organisasjonen, at kritikkverdige for-
hold skal avdekkes og ryddes opp i snarest 
mulig og at det skal være klare retningslin-
jer for intern kommunikasjon og varsling.
TRYGG-ambassadørene vil i løpet av 2022 
holde TRYGG-kurs for alle ansatte og res-
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sursgruppen vil ha fokus på opplæring 
og implementering av varslingsrutinene. 
NMSU er også i dialog med andre orga-
nisasjoner om eventuelt samarbeid om 
webinarer og kursmateriell.

«DEL DET DU HAR»
«DEL DET DU HAR» er NMSU sin egen 
delesang. Vi synger om vennskap og om 
å dele det vi har fått av Gud: tro, tid, ting 
og talent. Sangen ble opprinnelig lansert i 
2019, men ble produsert av Tore Kulleseid 
og relansert med musikkvideo og egen 
dans i 2020. På NMSU sin egen Youtube-
kanal ligger musikkvideo, lyricsvideo og 
instruksjonsfilmer til deledansen. Delesan-
gen og deledansen har blitt viktige ressur-
ser på NMSU sine leirer og blir mer og mer 
brukt i lokallag og menigheter. Ressursene 
har også blitt en sentral del av NMSU sin 
digitale satsning. Totalt har de ulike ressur-

sene til DEL DET DU HAR blitt spilt over 
10K på Youtube og over 7K på Spotify.

Ucamp Færder
I 2018 og 2019 arrangerte vi Ucamp Fær-
der på Østre Bolærne utenfor Tønsberg 
den første uken av skolenes sommerferie. 
Arrangementet samlet omtrent 100 del-
takere og ledere begge årene. Vi opplev-
de ikke å lykkes med å skape samarbeid 
med menigheter om denne leiren, og 
konkluderte i 2019 med at rekrutterings-
grunnlaget for NMSU ikke er stort nok for 
tiden til å arrangere en stor, nasjonal leir. 
I 2020 planla vi i stedet Ucamp Sommer 
for regionrådsmedlemmer og andre sen-
trale frivillige. Leiren ble avlyst på grunn av 
koronapandemien. I 2021 ble followme en 
del av NMSU, og followme-konferansen blir 
en naturlig videreføring av satsingen på 
Ucamp Færder. 
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Leirstedsrapport og satsing på  
konfirmantleirer 
Høsten 2020 ble NMSU bedt om å gi en 
uttalelse til NMS Drift A/S om hvilke leirste-
der som er mest strategiske for organisa-
sjonen i et 5-10 års perspektiv. Samarbeid 
med menigheter i Den norske kirke ble 
lagt som strategisk føring for vår vurdering. 
Tilbakemeldingen til NMS Drift A/S ble der-
for en rangering av stedene med utgangs-
punkt i kategoriene menighetssamarbeid, 
frivillighet, beliggenhet og aktivitetsmulig-
heter. Svaret fra NMSU inngår som en del 
av NMS Drift A/S sitt arbeid med utvikling 
av NMS sine 13 leirsteder. Rapporten har 
også katalysert et utviklingsarbeid for å 
finne frem til gode måter NMSU kan være 
engasjert i konfirmantarbeid. 

Konfirmantsatsing i NMSU
Med bakgrunn i leirstedsrapporten har det 
vært satt i gang et arbeid for å utforske 
hvordan NMSU best mulig kan engasjere 
seg i konfirmantleirsamarbeid med Den 
norske kirke og leirstedene i NMS. I Region 
Stavanger har NMSU inngått et samarbeid 
med Ryfylke prosti om Camp Ryfylke. 
Ledertreningen til denne leiren skal skje 
på Furutangen leirsted som NMS eier. I 
Region Innlandet har Åse Mari Kessel blitt 
engasjert som seniorrådgiver for å utvikle 
et konsept med base i Camp Sjusjøen. I til-
legg er vi involvert i noen samarbeid med 
enkeltmenigheter. Et overordnet mål er å 
gjøre erfaringer med ulike konsept som 
kan utvikles til en videre satsing for flere 
leirsteder. 

Øke kvalitet på leir ved å bedre 
økonomien 
Mer økonomiske midler hjelper oss å øke 
kvaliteten på leir. Vi har derfor startet opp 
gode rutiner for å søke om støtte fra Kriste-

lig Studieforbund (K-stud) som gir støtte til 
opplæring for alle over 14 år. Dette gjør at 
vi kan få støtte for alle ungdomsledere på 
barneleirer og både ungdommer og ledere 
på tenleirer og ledertreningshelger. 

Frivillighet

Nyhetsbrev
Et grep for å nå ut til frivillige og støttespil-
lere har vært å starte opp nyhetsbrev som 
sendes ut hver annen måned. Her sender 
vi ut nyheter om aktuelle prosjekter med 
litt bredere informasjon enn det som kom-
mer i sosiale medier. Mot slutten av 2021 
har vi litt over 200 subscribers hvor nesten 
halvparten jobberi kirken eller driver med 
trosopplæring. 

Tverrgående 
temaer

Medlemsvekst
I 2021 gikk vi fra at det er leirklubbmed-
lemmer som får rabatt på leir til at det nå 
er enkeltmedlemmer som får det. Dette 
gjør det enklere for deltakerne å betale 
medlemskontingenten samtidig som de 
melder seg på en leir. Vi har høsten 2021 
sett en liten økning i enkeltmedlemmer 
muligens som følge av dette. 

Globalt perspektiv 
Samarbeidet med NMS og Hald Interna-
sjonale skole fungerer veldig bra, og stu-
denter/ettåringer deltar på leirer i regionen 
hvor de er utplassert. Koronapandemien 
har imidlertid lagt store begrensninger 
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på utvekslingsprogrammene Connect og 
Ucrew i første del av strategiperioden. 

Lederutvikling
I 2021 fikk vi støtte fra Kirkerådets rekrutte-
ringsprosjekt til å videreutvikle lederkurset 
vårt særlig med fokus på rekruttering til 
framtidig tjeneste i Dnk. Dette har resul-
tert i et tilleggskapittel og et nytt siste 
kapittel til lederkurset vårt. Disse har fokus 
på kjennskap til Dnk og mulige jobbvalg 
innen Dnk. 

Bærekraft
• Fokus i utviklingsarbeid. I arbeidet med 

konfirmantsatsing er boken Jordvenn en 
tematisk byggestein for utviklingsarbei-

det. I samarbeidet med Ungt lederskap i 
NMS (NMS sitt arbeid mot unge voksne) 
er Grådighetsbekjemper og Gjenbruk 
sentrale tematiske fokus.

• God digital kompetanse fører til mindre 
reising. Ansatte i NMSU hadde tatt i bruk 
Office 365-løsning før pandemien inn-
traff, og var slik sett kommet langt på vei 
i å etablere en mer digital arbeidshver-
dag. Muligheten for digitale møter fører 
til nye samarbeidskonstellasjoner og 
reduserer reisebehovet.

• Svanemerket trykkeri. Trykkeriet vi bru-
ker fast til våre brosjyrer og hefter er 
svanemerket, som betyr at vi kan være 
trygge på at våre trykksaker blir produ-
sert etter miljøvennlige prinsipper. 
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NMSUs landsstyre 2020-2021

Rolle     Navn
Leder     Marie Cathrine Løver Thu

Nestleder     Henriette Marie Saga

Region Bjørgvin    Mary-Ann Clemenicia Kartveit

Region Innlandet  Åsmund Dannemark

Region Møre   Åsmund Trygge Moltubakk

Region Nord-Norge  Elizabeth Vognild Jeganathan

Region Stavanger  Signe Hustrulid

Region Sør    Martin Jensen

Region Trøndelag  Margrethe Piscoya Hodne

Region Øst    Guro Haave Reknes

NMS LS REPRESENTANT

Rep LS     Karen Margrethe E. Mestad  

ANSATTES REPRESENTANT   

Ansattes representant   Elin Knudsen

VARA

1. vara     Eivind Hovden

NMS LS vara   Bjørg Tysdal Moe
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Kalenderår 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Støtteberettigede medl. 4 409 3 506 3 574 3 805 2 596 Ikke kjent

Lokallag 151 148 151 169 151 Ikke kjent

På bakgrunn av disse tallene utbetalte NMSU Frifondmidler til:

Frifondsmidler tildeles NMSU basert på medlemstall to år tilbake i tid.

Frifondsmidler

Driftsstøtte fra BUFDIR

Kalenderår 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tildelte midler fra LNU 1 582 055 1 423 599 1 402 118 1 497 836 1 407 150 1 718 783

Antall lokallag 171 173 134 156 188 151

Kalenderår 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Driftsstøtte 1 655 378 1 808 865 2 202 284 2 145 235 2 148 805 2 291 341
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Sak 5 Landsmøte 2022 

Strategiplan 2020-2024

En av landsmøtets oppgaver er å «vedta et fireårig strategidokument og langtidsbud-
sjett. Dette gjøres på annet hvert landsmøte. Strategidokument og langtidsbudsjett 
kan revideres på det mellomliggende landsmøtet» (Grunnregler NMSU, §6.3).

I sak 28/21 vedtok landsstyret følgende:
«Landsstyret ber administrasjonen gjennomføre en høring blant ansatte, frivillige og 
lokallag for å kartlegge hvordan strategiplanen fungerer som verktøy i organisasjonen. 
Høringen skal ta utgangspunkt i de spørsmålene som er utarbeidet av arbeidsutvalget 
med de endringer som kom frem i møtet. Arbeidsutvalget bes om å forberede et for-
slag til justeringer av strategiplan til neste møte.»

På denne bakgrunn ble følgende fire spørsmål sendt på høring til ansatte og regionråd 
den 13.10.21:

• i.  Er strategiplanen lett å forstå?
• ii.  Gir den svar på de sentrale spørsmål dere har om hvordan vi skal utvikle NMSU- 

 arbeidet fremover?
• iii.  Er det noen satsingsområder og tverrgående tema som får mer eller bør få mer  

 fokus enn andre i deres team/region?
• iv.  Har dere andre innspill til strategiarbeidet i NMSU?

I sak 34/21 behandlet landsstyret høringssvarene og vedtok å gjøre små tekstlige 
endringer i eksisterende dokument. Endringsforslag som er markert med rød skrift og 
gjennomstreking er tekst som skal fjernes. Endringsforslag som er markert med blå 
farge er ny tekst. 

Vedlegg 2: Forslag til revidert strategiplan for 2020-2024

Dokumenter som viser høringssvar og behandlingen i landsstyret er tilgjengelig hos 
representantskapet.

Forslag til vedtak 

NMSU landsmøte godkjenner NMSU landsstyres forslag til revisjon av strategidokument 
for perioden 2020-2024.
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Forslag til 
revidert 
strategiplan 

Vedlegg 2: Forslag til revidert strategiplan for 2020-2024
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Forslag til revidert strategiplan 
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.

Hva vi vil

NMSU vil at barn og unge skal bli kjent med Jesus Kristus og få en iden-
titet 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.
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Vedlegg 2: Forslag til revidert strategiplan for 2020-2024

  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, Ressurser, 
Ucamp og Uteam.

Målbilde 2025

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

Satsingsområder

Samarbeid med Den norske kirke
Mål: Flere samarbeidsavtaler
Den norske kirke driver trosopplæring med utgangspunkt i Plan for tro-
sopplæring. Planen legger opp til et samarbeid med frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjoner, og i tillegg legger samarbeidsplattformen Kir-
kens unge basis for koordinert samarbeid på ulike nivå i Den norske kirke.
Et samarbeid vil utvikle seg ut ifra 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. Vi ønsker at NMSU, NMS og NMS Eiendommer kan 
jobbe sammen for å få til gode samarbeid med med Den norske kirke.»
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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 utvi-
kles ønsker vi samarbeid med menigheter og å rekruttere flere frivillige 
hovedledere. Både gjennom dette samarbeidet og ved å oppfordre leir-
deltakere til å engasjere seg i NMSU sitt arbeid. 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 potensial 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 leg-
ge til rette for vekst gjennom en satsing på frivillighet.

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

kere 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 synlig-
gjøre 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. Vi vil også 
fokusere på årsinnsamlingen på våre leirer, og på å rekruttere fastgi-
vere til denne.

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

4. Bærekraft: I alle våre aktiviteter vil vi arbeide for å gjøre klimavennli-
ge prioriteringer.
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Sak 6 Landsmøte 2022 

Langtidsbudsjett 2020-2024

Langtidsbudsjett legges fram på annen hvert landsmøte i henhold til grunnreglene §6. 
Det gjeldende langtidsbudsjettet ble vedtatt på landsmøtet i 2020 og legges nå fram 
som revidert versjon på Landsmøte 2022. Hensikten med langtidsbudsjettet er å gi 
landsstyret en økonomisk retning i den kommende strategiperioden.

NMSU har relativt stabile inntekter og utgifter. Samtidig ser vi at en langtidssykemel-
ding, avlysning av leirer eller støtte til enkeltprosjekt, kan gi betydelige utslag på bud-
sjettet. 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 revidert langtidsbudsjett for NMSU i perioden 2020-2024.

Forslag til vedtak 

NMSU Landsmøte godkjenner revidert langtidsbudsjett for perioden 2020-2024. 
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Vedlegg 3: Forslag til revidert langtidsbudsjett 2020-2024

INNTEKTER (i mill) 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024

Støtte fra NMS 12,4 13 13,1 10 11,9 11,9 11,9

Offentlig støtte 2,85 3,5 2,75 3,39 3,35 3,7 4

Variable inntekter 0,05 0,07 4 2,1 5,4 5,4 5,4

Totalt 15,3 16,57 19,85 15,49 20,65 21 21,3

UTGIFTER (i mill)

Personalkonstnader 10,2 11,5 11,4 8,88 11,7 11,9 12,1

Driftkostnader 4,7 4,5 8 5,9 9,2 9,4 9,6

Totale utgifter 14,9 16 19,4 14,78 20,9 21,3 21,7

Resultat (avrundet) 0,4 0,57 0,45 0,71 -0,25 -0,3 -0,4

Merk: Tall fra 2021 mangler fordi regnskapet ikke er gjort og vedtatt før midten av mai 
2022.

Kommentarer til budsjettforslaget:

Inntekter
Støtte fra NMS
NMSU har en fast avtale med NMS om at støtten skal være 7,14% av totale drift-
skostnader 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. Pga. pandemi-
en har ikke medlemstallet økt like mye som forventet i 2020 og 2021. Men pga. 
satsing med followme og konfirmantleirer vil vi forvente en ny økning nå fram-
over, som da også vil gi oss økning i støtte. 
 Endring i forskriften til den statlige støtten gjør at vi nå kan bruke de fleste lei-
rene våre som grunnlag for kursstøtte. Dette vil også gi oss en økning i offentlig 
støtte. 
 Det blir også gjort en større innsats på å søke støtte fra Kirkerådet, bispedøm-
mer og K-stud som gjør at vi kan forvente en liten økning i årene som kommer. 
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Utgifter
Personalkostnader
Etter en liten økning i ansattvolum i 2021 legger vi opp til å videreføre dagens 
ansattvolum gjennom hele strategiperioden. Økningen i langtidsbudsjettet skyl-
des årlig lønnsvekst.

Driftskostnader
Driftskostnadene i NMSU består i hovedsak av leieutgifter til kontorer, leirkost-
nader, utstyr til ansatte, kontorrekvisita, tjenesteavtaler (IT, økonomi, personaltje-
nester), kostnader til møtevirksomhet, reiseutgifter, 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 digitale møter. Vi regner med en generell økning i utgiftene samti-
dig som inntektene går opp. 

Resultat
Vi legger opp til å bruke noe egenkapital (0,95 mill.) for å investere i videre vekst. 
Per 01.01.2019 var egenkapitalen på omtrent 2,6 millioner kroner og dette belø-
pet har økt til omtrent 3,9 millioner per 31.12.2020. 

Variable inntekter
Medlemskontingent, leieinntekter (Ukirke), arrangementsinntekter, inntekter i 
nettbutikk, merverdiavgiftskompensasjon.
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Sak 7 Landsmøte 2022 

Demokratisk struktur

Landsmøte 2020 vedtok å gjøre en vurdering av den demokratiske strukturen i 
NMSU (sak 9/20). I ingressen sto det følgende om bakgrunnen for saken:

«Bakgrunnen for dette er at NMSU i dag har færre medlemmer, annen type lokalt ar-
beid 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.»

På denne bakgrunn har landsstyret bedt administrasjonen om å utrede alternativer for 
demokratisk organisering av NMSU. Utredningen kom frem til fire alternativer for or-
ganisering, og ble sendt på høring til ansatte og regionråd i oktober 2020. De fire alter-
nativene er:

1. Beholde regionrådene slik som de er i dag.
2. Redusere antall regionråd og opprette nye møtepunkt for ungdom.
3. Avvikle regionråd og opprette nye møtepunkt for ungdom.
4. Ulike ordninger for ulike regioner.

Landsstyret behandlet høringssvarene i sak 34/21. I ingressen ble det gjort en kort opp-
summering av høringssvarene:

• 4 av 7 regionråd ønsker å beholde dagens ordning, men er åpne for ulike ordninger.
• 2 av 7 regionråd ønsker å gå for ulike ordninger for ulike regioner.
• 1 av 7 regionråd ønsker å avvikle regionrådene og opprette nye møtepunkt for ung-

dom.
• Teamledere av ansatte ønsker å gå for ulike ordninger for ulike regioner.
• For øvrige ansatte er det delte oppfatninger ut fra hvor tett en er på regionrådene og 

hvilken region en tilhører.

Administrasjonens vurdering:
• Regionrådene fungerer forskjellig i de ulike regionene.
• Det er sammenheng mellom hvordan det går i eget regionråd og hvilke alternativ 

man går for.
• Ansatte vektlegger at det er en tidkrevende oppgave å samle og opprettholde et regi-

onråd.
• Det synes som at alternativ 4 favner de ulike innspillene på den beste måten.
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Landsstyret vedtok å støtte administrasjonens anbefaling og legger med dette frem et 
forslag om å ha ulike ordninger for ulike regioner. I praksis vil dette si at det blir mulig å 
legge ned et regionråd for en periode. Dette skjer hvis det ikke er et tilstrekkelig antall 
deltakere som stiller som representanter, eller hvis regionrådet selv opplever at det ikke 
er hensiktsmessig å opprettholde rådet. 

Vedlegg 4: Demokratisk struktur – Høring til ansatte og regionråd høsten 2021.

Høringssvarene er tilgjengelige hos representantskapet.

Forslag til vedtak 

NMSU landsmøte ønsker å opprettholde ordningen med regionråd i NMSU, men erkjen-
ner at det kan være praktisk krevende å opprettholde ordningen kontinuerlig i alle regi-
oner. NMSU landsmøte vedtar derfor å gjøre ordningen valgfri.
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Vedlegg 4: Demokratisk struktur – Høring til ansatte og regionråd høsten 2021

Vedtatt i NMSU Landsstyre 09. oktober 2021. 

Bakgrunn: 

Landsmøtet 2020 vedtok å gjøre en vur-
dering av den demokratiske strukturen i 
NMSU (sak 9/20). I ingressen sto det føl-
gende om bakgrunnen for saken: 

«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 fun-
gerer i dag er sårbare med tanke på re-
kruttering av medlemmer. Strukturen bør 
også vurderes opp mot satsningen på mer 
samarbeid med Den norske kirke.» 

Saksgang: 

1. 21.11.20: LS-møte. Introduksjon til sa-
ken v/daglig leder

2. 13.02.21: LS-møte. Innledende samtale 
om demokratisk struktur. 
– Hva synes du fungerer bra med 
dagens regionråd? 
– Har du tanker om noe som kunne fun-
gert bedre? 
– Hva synes du fungerer bra med 
dagens landsmøte (4 dager hvert 2. år)? 
– Har du tanker om noe som kunne fun-
gert bedre?

3. 22.02.21: AU-møte. Vedtak om utar-
beidelse av prosess. 
AU vedtar at styreleder får mandat til å 
jobbe frem et forslag til videre prosess. 
Det er ønskelig med en høring hvor re-

gionrådene svarer på spørsmålene som 
ble stilt til LS, og at de bes om å foreslå 
konkrete tiltak for hvordan regionråde-
ne kan bli mer involverte.

4. 22.03.21: AU-møte. Samtale om ulike 
alternativer til demokratisk organise-
ring. Vedtak: 
Administrasjonen renskriver sak til LS 
som gjennomgås på neste AU.

5. 15.04.21: AU-møte. Samtale om utkast 
til høring.

6. 08.05.21: LS-møte 
Vedtak: Landsstyret ber administra-
sjonen jobbe med teksten ut ifra de 
endringer som kom frem i møtet, og 
ber administrasjonen sende saken tilba-
ke til LS i august 2021.

7. 22.06.21: AU-møte 
Vedtak: Arbeidsutvalget ber administra-
sjonen forberede en sak til landsstyret i 
henhold til innspillene som kom frem i 
møtet.

8. 09.10.21: LS-møte 
Vedtak: Landsstyret vedtar å sende ut 
høringsforslaget med de endringer som 
kom frem i møtet. Arbeidsutvalget bes-
forberede et utkast til landsmøtesak på 
bakgrunn av innspillene fra høringen og 
legge utkastet frem i neste LS-møte.

Innledning 

NMSU en medlemsbasert, demokratisk or-
ganisasjon. I våre grunnregler og vedtekter 
er det bestemt at den demokratiske struk-
turen skal inneholde regionråd, landsstyre 
og landsmøte. Styre og generalforsamling 
er nødvendig å ha for å være en demokra-

Høring om vurdering av demokratisk 
struktur i NMSU
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tisk organisasjon, og disse kan vi ikke være 
foruten. Regionrådene er imidlertid et ledd 
som vi velger selv om vi vil ha, og en vur-
dering av den demokratiske strukturen vil 
derfor sette søkelys på disse. Vi vil etablere 
grunnlaget for å gjøre en vurdering gjen-
nom å svare på følgende tre spørsmål:

1. Trenger vi regionråd?
2. Fungerer regionrådene?
3. Finnes det andre måter å organisere 

det regionale arbeidet på?

Trenger vi regionråd? 

For å kunne gjøre en vurdering av struktu-
ren vil vi begynne med å kartlegge hand-
lingsrommet som det er mulig å gjøre 
eventuelle endringer innenfor. Nedenfor 
følger derfor en gjennomgang av regionrå-
dets funksjoner og hvorvidt disse funksjo-
nene kan ivaretas på andre måter. 

1. Nasjonale støtteordninger forutset-
ter ikke at vi har regionråd. For å være 
en demokratisk organisasjon må vi ha 
medlemmer, landsstyre og generalfor-
samling (landsmøte).

2. Noen fylkeskommunale og kommu-
nale støtteordninger forutsetter regi-
onråd med et eget organisasjonsnum-
mer. Egne organisasjonsnummer for 
regioner vil være en ny praksis i NMSU, 
og det vil tilkomme både etablerings- 
og vedlikeholdskostnader vi ikke har i 
dag. Størrelsen på beløpet vi sitter igjen 
med til slutt er ukjent.

3. Møtepunkt for å bli kjent med NMSU. 
Regionrådene gir en naturlig grunn 
til å samles, men det er også mulig å 
organisere treffpunkt for ungdommer i 
regionene uten at det må være et regi-
onrådsmøte.

4. Medlemmers mulighet for medbe-
stemmelse og påvirkning. Regionrå-
dene gir muligheter for medvirkning 
som vil forsvinne dersom man kun 
skulle ta disse bort. Men landsstyre og 
landsmøte er likevel arenaer som iva-
retar demokratiet. Det er også mulig 
å tenke at medvirkning skjer gjennom 
lokale lederteam som jobber med leirer 
og lokalt arbeid.

5. Valg av delegater til landsmøter. Det-
te kan gjøres av ansatte og/eller lands-
styre. Eventuelt kan alle medlemmer 
inviteres på lik linje.

6. Forslag til kandidater til landsstyre. 
Hvis regionrådet blir fjernet kan hele 
oppgaven med rekruttering legges til 
valgkomitéen.

7. Organisasjonspolitisk trening og re-
kruttering til landsstyre. Det vil være 
få arenaer for organisasjonspolitisk tre-
ning ut over landsstyret dersom region-
rådene forsvinner.

8. Ansettelsespraksis. Regionrådsleder 
deltar i ansettelser i regionen. Dette vil 
bortfalle dersom regionrådet forsvinner.

Gjennomgangen av de ulike funksjonene 
viser at det er mulig å drive organisasjonen 
videre uten regionråd, men at mulighetene 
for medbestemmelse og rekruttering til 
organisasjonspolitisk arbeid vil reduseres 
dersom disse tas bort. 

Fungerer regionrådene? 

Landsstyret og regionrådene har i starten 
av dette saksarbeidet hatt samtaler om 
hvordan regionrådene og landsmøtet fun-
gerer. Hovedtrekkene i tilbakemeldingene 
er todelt:
• På den ene siden er regionrådet et bra 

sted å bli kjent med NMSU og andre 
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Vedlegg 4: Demokratisk struktur – Høring til ansatte og regionråd høsten 2021
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som er engasjert i organisasjonen. Noen 
sier også at det er bra med muligheten 
regionrådet gir for påvirkning og medbe-
stemmelse.

• På den andre siden skulle de fleste ønske 
at det var flere som ville delta i regionrå-
dene. Noen peker på at det utfordrende 
å møtes på kryss av geografiske avstan-
der, andre at mange ungdommer er 
travle. Flere etterlyser en større opplevel-
se av viktighet og relevans i saker som 
behandles.

Landsmøtet ønsket at den demokratiske 
strukturen skal vurderes opp mot satsin-
gen på samarbeid med Den norske kirke. 
Dette handler om minst tre ulike forhold:

• Rekruttering fra menighetenes lokal-
lag til regionråd, landsstyre og lands-
møte. I dag foregår rekrutteringen til 
organisasjonsdemokratiet primært gjen-
nom leirarbeidet. Noen regionrådsmed-
lemmer er engasjert i Den norske kirke, 
men det er en svak forbindelse mellom 
lokallag og organisasjonsdemokratiet.

• Deltakelse i Den norske kirkes ung-
domsdemokrati. NMSU har mulighet 
til å sende delegater og observatører til 
både Ungdommens kirkemøte (UKM) og 
lokale ungdomsting. Regionrådene har 
hjulpet oss til å finne personer med or-
ganisasjonspolitisk interesse og utfordre 
dem til å reise på disse arrangementene. 
De siste årene har vi fulgt opp UKM og 
flere ungdomsting, men det er fortsatt 
forbedringspotensial her.

• Behov for regionale møtepunkt for 
ungdom. Ungdommens kirkemøte 
etterlyser at organisasjonene engasjerer 
seg i å skape regionale møtepunkt for 
ungdom (UKM 06/18). Regionrådene fun-
gerer bare i liten grad som dette. Spørs-

målet som gjøre seg gjeldende er om 
arbeidet med regionråd hindrer oss fra å 
etablere andre regionale treffpunkt som 
møter behovene bedre, eller om vi klarer 
å gjøre begge deler.

Finnes det andre måter å 
organisere arbeidet på? 

Ovenfor har vi sett at regionrådene ikke 
er nødvendige for å være en demokratisk 
organisasjon. Dette gir oss grunnlag for å 
kunne tenke på alternative måter å orga-
nisere arbeidet på. Arbeidsutvalget kom 
frem til følgende alternativer til organise-
ring i sitt møte den 22. mars 2021:

1. Beholde regionrådene som de er i 
dag.
• Møteordningen kan ved behov forenkles 

ved at flere møter blir digitale. Dette vil 
løse en del av utfordringene som ligger 
i å samle ungdommer over et stort geo-
grafisk område.

• Kan fortsatt være vanskelig og tidkreven-
de å finne rådsmedlemmer.

• Oppfyller krav til støttesøknad til kom-
muner og fylker.

• Rekrutteringsfunksjonen i forhold til 
landsstyret opprettholdes som i dag.

• Kan fortsette som nå med flere saker 
som «må» innom regionrådene.

• Kan kuttes ned til et minimum av an-
tall medlemmer for å gjøre det lettere å 
rekruttere.

• Et minimum på antall saker som må tas 
opp i regionen for at eierskapet til aktivi-
teten fortsatt skal være til stede.

• Regionrådet kan være involvert i hvilke 
typer saker de ønsker å ta opp og bli 
involvert i.

• Det kan komme ønsker om andre måter 
regionrådet skal bidra i regionen, f.eks. 
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Vedlegg 4: Demokratisk struktur – Høring til ansatte og regionråd høsten 2021

arrangere sosiale samlinger, bidra på 
lokallagsbesøk, planlegge leirer.

• Nye møtepunkter kan legges i etterkant 
av et regionrådsmøte: 
 – Undervisningskvelder/temakvelder. 
 – Kurskvelder – dele og utvikle talent. 
 – For ulike typer leirledere. 
 – Delekvelder – bake boller og dele  
 ut, gjenbrukskveld.

2. Redusere antall regionråd og oppret-
te nye møtepunkt for ungdom
• Ansatte er i dag organisert i tre team, 

og det er mulig å tenke seg ett region-
råd per team (Øst, Sør-Vest, Midt-Nord). 
Dette reduserer behovet for antall regi-
onrådsmedlemmer og dermed rekrutte-
rings- og driftskostnader.

• Kan være vanskelig å se hvordan et slikt 
råd skal kunne ivareta interesser for så 
store områder på en annen måte enn 
landsstyrerepresentantene.

• Muligens lettere å rekruttere få folk til 
regionråd per team.

• Vanskeligere å kjenne på lokal tilhørighet 
over et så stort område.

• Kan muligens ivareta et demokratisk sty-
re under landsstyrenivå som kreves for 
div. søknader til fylkeskommuner. Mulig 
utfordring: Blir det for store avstander for 
en valgt leder i Bjørgvin å stå på søk-
nadsskjemaet til støtte i sør?

• Muligens færre engasjerte ungdommer 
fordi det trengs ikke så mange.

3. Avvikle regionråd og opprette nye 
møtepunkt for ungdom
• Mister muligheten for å søke om støtte 

til fylkeskommuner og kommuner, men 
sparer også utgifter og (muligens) ansat-
tressurser.

• Uvisst om alternativ møtepunkt vil re-
kruttere leirledere på samme måte.

• Mindre medbestemmelse for ungdom-
mer i regionene.

• Nye møtepunkter kan skape nytt en-
gasjement. Mer tilpassede samlinger til 
ungdommene.

• Valgkomité-ordningen for å velge lands-
styre videreføres. Det må utarbeides en 
rutine for hvordan medlemmer/lokallag 
kan foreslå styremedlemmer til valgko-
mitéen. Kriterier for sammensetning av 
landsstyre reguleres av vedtektene.

4. Ulike ordninger for ulike regioner
• Kombinasjonsløsning som åpner for regi-

onråd der det er ønske om dette.
• Noen ansattressurser frigjøres.
• Mer tilpassede samlinger til ungdomme-

ne.
• Kan kanskje føles urettferdig for de som 

må beholde regionrådene for å ivareta 
behov f.eks. for støttesøknader.

Ønske om innspill til vurdering 

Landsstyret ønsker at saken skal sendes på 
høring til ansatte og regionråd. Vi vil be om 
at de aktuelle enhetene vurderer de fire 
alternativene, gjør en rangering av disse og 
begrunner denne rangeringen.  Innspille-
ne vil ligge til grunn for en vurdering som 
landsstyret vil legge frem for Landsmøte 
2022. 

Høringssvar sendes til Bjørn Inge Hauge 
(bjorn.inge.hauge@nmsu.no) innen tors-
dag 28.10.21.
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Sak 8 Landsmøte 2022 

Endringer av grunnregler 
og vedtekter

Det legges med dette fram forslag til endringer i NMSU sine grunnregler og vedtekter. 
Endringene dreier seg i stor grad om regionråd og lokallag. Dersom det vedtas et for-
slag om at regionråd kan legges ned vil disse forslagene være aktuelle. Vedtektene om 
lokallag har vært minimale. Vi vil derfor foreslå en utvidelse av disse i ny versjon. Styrele-
der godkjente disse vedtektene vi nå foreslår og de har vært i bruk siden 2020.

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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Rød markeringer:  Det som skal fjernes

Gul markeringer:  Endringer

Blå markeringer:  Ny tekst

Vedlegg 5: Forslag til nye grunnregler og vedtekter med fargekodere

Endringer som er gjort er markert med 
følgende fargekoder:
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Grunnregler og vedtekter 
for NMSU
Opprinnelig Endringer Nytt forslag  

§ 5 – NMSU landsmøte

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

§ 5 – NMSU landsmøte

Representantene til NMSU lands-
møte velges av NMSU regionråd 
eller ansatte i regionen ut i fra antall 
betalende lokallag og medlemmer 
i regionen oppgitt ved årsmelding 
året før innkallingen til landsmøte 
sendes ut.

§ 5 – NMSU landsmøte

Representantene til NMSU lands-
møte velges av NMSU regionråd 
eller ansatte i regionen ut i fra antall 
betalende lokallag og medlemmer 
i regionen oppgitt ved årsmelding 
året før innkallingen til landsmøte 
sendes ut.

§ 7 – NMSU årsmøter i regionen

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

§ 7 – NMSU årsmøter i regionen

Årsmøte er NMSU sitt høyeste organ 
innen sitt geografiske virkeområde, 
og arrangeres i de regioner som har 
operative regionråd. Det er NMSU 
regionråd i gjeldende region som 
er ansvarlig for å arrangere årsmøte 
hvert år. 

§ 7 – NMSU årsmøter i regionen

Årsmøte er NMSU sitt høyeste organ 
innen sitt geografiske virkeområde, 
og arrangeres i de regioner som har 
operative regionråd. Det er NMSU 
regionråd i gjeldende region som 
er ansvarlig for å arrangere årsmøte 
hvert år. 

Vedtekter for valgkomité

3. Organisasjonssjef i NMSU, innkal-
ler til første møte. 

Vedtekter for valgkomité

3. Administrasjonsleder i NMSU, inn-
kaller til første møte. 

Vedtekter for valgkomité

3. Administrasjonsleder i NMSU, inn-
kaller til første møte. 

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

6. Valgkomiteen innhenter liste med 
forslag til kandidater fra NMSU regi-
onråd eller ansatte i NMSU. Det skal 
nomineres minimum to og maksi-
mum fire kandidater for hver regi-
on. Listen skal inneholde relevante 
opplysninger om kandidatene, samt 
regionenes egen prioritering dersom 
en slik finnes. Alle kandidater må 
være medlem av NMSU. 

6. Valgkomiteen innhenter liste med 
forslag til kandidater fra NMSU regi-
onråd eller ansatte i NMSU. Det skal 
nomineres minimum to og maksi-
mum fire kandidater for hver regi-
on. Listen skal inneholde relevante 
opplysninger om kandidatene, samt 
regionenes egen prioritering dersom 
en slik finnes. Alle kandidater må 
være medlem av NMSU.
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Valg av valgkomité

1. Hvert regionråd foreslår kandida-
ter til valgkomiteen fra egen region 
senest 6 (seks) måneder før lands-
møtet. 

Valg av valgkomité

1. Hvert regionråd foreslår kandida-
ter til valgkomiteen fra egen region 
senest 6 (seks) måneder før lands-
møtet. 

1. Valgkomiteen innhenter liste med 
forslag til kandidater til valgkomiteen 
fra NMSU regionråd eller ansatte i 
regionene. 

Valg av valgkomité

1. Valgkomiteen innhenter liste med 
forslag til kandidater til valgkomiteen 
fra NMSU regionråd eller ansatte i 
regionene. 

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

2. Organisasjonssjef fungerer som 
utvalgets sekretær. 

3. Valgkomiteen nominerer fem (5) 
kandidater og disse presenteres i 
prioritert rekkefølge for landsmøtet. 
Vedtekter for NMSU landsstyret 
arbeidsutvalg

2. Administrasjonsleder fungerer 
som utvalgets sekretær. 

3. Valgkomiteen nominerer fem (5) 
kandidater og disse presenteres i 
prioritert rekkefølge for landsmøtet. 
Vedtekter for NMSU landsstyret 
arbeidsutvalg

2. Administrasjonsleder fungerer 
som utvalgets sekretær. 

Vedtekter for regionråd Vedtekter for regionråd 

Nytt punkt 8. Et regionråd kan leg-
ges ned hvis:
• det er for få mulige kandidater i 

regionen 
• regionrådet selv ikke ser det hen-

siktsmessig å fortsette

Saken med begrunnelse må meldes 
til landsstyre som vedtar om det kan 
legges ned. 

Vedtekter for regionråd 

8. Et regionråd kan legges ned hvis:
• det er for få mulige kandidater i 

regionen 
• regionrådet selv ikke ser det hen-

siktsmessig å fortsette

Saken med begrunnelse må meldes 
til landsstyre som vedtar om det kan 
legges ned. 

Vedtekter for lokallag

Et lokallag skal: 
1. Utføre en aktivitet som virkelig-

gjør organisasjonens formål. 
2. Organiseres i henhold til NMSUs 

gjeldende retningslinjer for Fri-
fond-støtte. 

Vedtekter for lokallag

Et lokallag skal: 
1. Utføre en aktivitet som virkeliggjør 

organisasjonens formål. 
2. Organiseres i henhold til NMSUs 

gjeldende retningslinjer for Fri-
fond-støtte. 

Forslag til nye vedtekter står under
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Forslag til nye vedtekter for 
lokallag i NMSU

§ 1 BASIS 

Lokallaget bygger på Guds ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter (jf. §1 i Grunn-
regler og vedtekter for NMSU).

§ 2 FORMÅL 

Formålet med lokallaget er å skape fellesskap som hjelper barn og unge til å vokse i 
kristen tro og få et levende møte med den globale kirke. (jf. §2 i Grunnregler og vedtek-
ter for NMSU).

§ 3 MEDLEMSKAP 

a) Medlemskap oppnås ved å slutte seg til lokallaget. 
b) Kontingenten betales for inntil ett kalenderår av gangen. 
c) Ved innbetaling må det fremgå hvilket år og for hvem kontingenten gjelder.

§ 4 TILHØRIGHET 

Lokallaget er tilsluttet NMSU – Det norske misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisa-
sjon. 

§ 5 ARBEID 

Lokallaget har regelmessige sammenkomster for å

a) Dele tro – når vi deler tro bli andre kjent med Jesus 
b) Dele tid – når vi deler tid skaper vi fellesskap 
c) Dele ting – når vi deler ting skaper vi en mer rettferdig verden 
d) Dele talent – når vi deler talent utgjør vi en forskjell for andre

§ 6 LEDELSE 

Lokallaget bruker enten 6.1, Ledelse, færre enn fire medlemmer har fylt 15 år eller 6.2, 
Ledelse, fire eller flere medlemmer har fylt 15 år.
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VedleggVedlegg 5: Forslag til nye grunnregler og vedtekter med fargekodere

6.1 Ledelse, færre enn fire medlemmer har fylt 15 år

a) Lokallaget ledes av en eller flere voksne, unge eller barn. 
b) Det skal være én hovedleder. 
c) Hovedleder har ansvar for at det blir ført regnskap og medlemsfortegnelse. 
d) Ledere/styret kan knytte til seg medhjelpere/instruktører o.l. som er villige til å ar-
beide i samsvar med lokallagets vedtekter. 
g) Lokallaget kan sende representanter til regionårsmøter i NMSU, landsmøter i NMSU 
og generalforsamling i NMS i samsvar med gjeldende vedtekter. 
h) Utsendingene må ha fylt 15 år. 
i) Årsrapportskjema leveres til NMSU sentralt.

6.2 Ledelse, fire eller flere medlemmer har fylt 15 år

a) Lokallaget ledes av et styre som består av leder, samt to eller fire styremedlemmer. 
b) Styret kan knytte til seg en eller to voksne medhjelpere/instruktører.
c) Valg av styre: 

• Styret velges normalt på årsmøtet. 
• Styreleder velges for ett år om gangen. 
• Styret velges for to år om gangen. 
• (Etter første år går halvparten av styremedlemmene ut ved loddtrekning). 
• Hvert år velges to vararepresentanter til styret. 
• Valg bør skje skriftlig. 

d) Lokallaget kan sende representanter til regionårsmøte i NMSU, landsmøte i NMSU 
og generalforsamling i NMS i henhold til gjeldende vedtekter.

§ 7 ÅRSMØTE 
Lokallag med fire eller flere medlemmer over 15 år avholder årsmøtet slik:

a) Årsmøtet holdes normalt innen utgangen av februar. 
b) Alle medlemmer i lokallaget har stemmerett. 
c) Bare medlemmer som har betalt kontingenten har stemmerett. 
d) Årsmøtet velger styre. 
e) Årsmøtet fastsetter kontingenten. 
f) Årsmelding og regnskap for året før legges fram. 
g) Det føres protokoll som skal være tilgjengelig for ettersyn fra Frifond.
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§ 8 EIENDOMSRETT 

Hvis lokallaget opphører, velger lokallagets styre hvem som overtar foreningens økono-
miske midler/ eiendeler. Alle ubrukte frifondsmidler tilbakebetales til sentralleddet. 

§ 9 ENDRING AV §1-§8 

§1-§8 kan kun endres av landsstyret i NMSU og krever 2/3 flertall. Slike endringer må ikke 
være i strid med Grunnregler og vedtekter for NMSU §§ 1, 2 og 3.

§ 10 LOKALE TILLEGG 

Lokallagsstyret kan foreslå at det blir tilføyet paragrafer som anses nødvendig på grunn 
av lokale forhold. Endring av slike paragrafer krever 2/3 flertall på årsmøtet og må være 
forelagt regionrådet i NMSU til uttalelse. Slike tilføyelser må ikke stå i motsetning til 
Grunnregler og vedtekter for NMSU.
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Vedlegg 6: Eksisterende grunnregler og vedtekter

Grunnregler og vedtekter 
for NMSU 
Revidert 2018

§ 1

NMSU er Det norske Misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon. NMSU består av 
lokallag (barne- og ungdomsklubber, 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. Verv i organisasjo-
nen er beregnet for medlemmer som er 12-25 år på valgtidspunktet. Medlemmer over 
denne alder kan bli valgt dersom de er innstilt av en valgkomité. 

§ 4

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

§ 5 - NMSU landsmøte

NMSU landsmøte er NMSUs generalforsamling og avholdes hvert annet 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.
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 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 enkeltmedlem-
mer):
 i. 1 representant fra regioner med mindre enn 50 enkeltmedlemmer.
 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 landsmøte velges av NMSU regionråd ut i fra antall beta-
lende lokallag og medlemmer i regionen oppgitt ved årsmelding året før innkallin-
gen 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 fra Hald 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.
c. Utvekslingsstudenter fra Hald Internasjonale Senter

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.



72

Vedlegg 6: Eksisterende grunnregler og vedtekter

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

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 NMSU 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 mel-
lomliggende landsmøtet.

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 invite-
rer.

3. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøte:
a. To representanter fra hvert lokallag. I lag hvor medlemmene er under 12 år, kan 
foreningen representeres av voksenleder.
b. NMSU regionrådmedlemmer.
c. NMSU landsstyrerepresentanten i gjeldende region.
d. En representant fra regionsstyret i NMS 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. En representant fra hvert leirsted i regionen.
d. Leirledere og andre frivillige i NMSU.

5. Årsmøte har som oppgave:
a. Å godkjenne innkalling, saksliste og årsmelding.
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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 fin-
ner nødvendig.

6. NMSU regionråd forbereder og innkaller til årsmøte. Innkallingen sendes ut senest 2 
måneder på forhånd. Saker som skal behandles på årsmøte publiseres 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 fore-
legges NMSU landsmøte. 
NMSU landsmøte behandler forslagene og vedtar endringer med 2/3 flertall. 

§ 9 - Oppløsning av NMSU

Vedtak om å oppløse NMSU krever 3/4 flertall og må fattes på to påfølgende landsmø-
ter. Blanke stemmer teller imot. Ved oppløsning skal NMSUs eventuelle midler overføres 
NMS. 

Vedtekter for NMSU 

Vedtekter for valgkomité

1. Valgkomiteen velges av landsmøtet og består av 3 medlemmer.
2. Medlemmene kan gjenvelges én gang.
3. Organisasjonssjef i NMSU, 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 priorite-
ring dersom en slik finnes. Alle kandidater må være medlem av NMSU.

7. Valgkomiteen kan supplere listene, men ikke fjerne foreslåtte kandidater.
8. Valgkomiteen kan ut i fra en helhetsvurdering av NMSU landsstyres sammensetting, 

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

11. Valgkomiteen presenterer kandidatene på NMSU landsmøte.

Valg av valgkomite

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 valgkomi-
teen.

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

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

Vedtekter for NMSU landsstyre

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

2. NMSU landsstyre består av følgende valgte representanter: 
 a. Leder, nestleder og 1 representant fra hver NMSU region. Disse velges av  
 NMSU 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 NMSU.
4. Ansatte ved NMSU HA innkalles til saker som angår deres arbeidsfelt. Organisasjons-

sjef fungerer som styrets sekretær.

Vedtekter for valg av NMSU landsstyre

Medlemmer til NMSU 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 regi-

on, men blir vara for alle faste regionrepresentanter. 1. vara blir kalt inn til alle styre-
møter og ved fulltallig 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 lands-
styre har ansvaret for at valget blir gjennomført.
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5. Leder, nestleder og medlemmer velges for to år av gangen, og kan gjenvelges to 
ganger.

NMSU landsstyres oppgaver 

NMSU landsstyre behandler og har avgjørende myndighet når det gjelder:
1. Budsjett for NMSU ut i fra strategidokument, langtidsbudsjett og andre rammer ved-

tatt av NMSU landsmøte.
2. Handlingsplan for NMSU.
3. Fastsettelse av instrukser og tilsettinger for alle stillinger i NMSU. Oppgavene kan 

delegeres til AU eller administrasjonen.
4. NMSU landsstyre har det formelle arbeidsgiveransvar for alle ansatte i NMSU.
5. NMSU landsstyre forbereder, innkaller og setter opp forslag til saksliste 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.
8. NMSU landsstyrerepresentantene deltar som utsendinger til NMS’ generalforsam-

ling.
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 kre-

ver det.
11. Saksliste sendes ut minst 14 dager på forhånd, sammen med de nødvendige sakspa-

pirer.
12. NMSU landsstyre kan innkalle andre til drøftinger i enkeltsaker. Disse har ikke stem-

merett.
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 nett-
sted. Protokoll tas også med i første regionråd etter styremøte.

16. NMSU landsstyre rapporterer til NMSU landsmøte.

Vedtekter for NMSU 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.
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Vedlegg 6: Eksisterende grunnregler og vedtekter

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 NMSU regionråd

1. I hver region skal det være et NMSU regionråd som har det faglige og strategiske an-
svaret for arbeidet i sin region, sammen med ansatte i regionen. NMSU regionråd arbei-
der i samsvar med ”Grunnregler for NMSU”.

2. NMSU regionråd består av:
a. 4 - 8 valgte representanter.
b. Representant fra gjeldene regionstyre i NMS.
c. NMSU landsstyrerepresentanten i regionen, med stemmerett.
d. En ansatt i regionen møter som sekretær, og har ikke stemmerett.

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

4. Alle kandidater til, og medlemmer i 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 NMS regionstyre 
i regionen, fortrinnsvis leder, for ett år av gangen. Denne kan gjenvelges så lenge han/
hun har sete i NMSU regionråd. Personlig vara velges av og blant NMSU regionråds faste 
medlemmer.

NMSU regionråds oppgaver

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

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

5. NMSU regionråd velger representanter til NMS-årsmøter i regionen og NMS’ gene-
ralforsamling. NMSU regionråd velger også regionens representanter til NMSU lands-
møte, ut fra fordelingen i grunnreglenes §5.

6. NMSU regionråd møter minst fire ganger i året, og dessuten når minst 3 medlem-
mer krever det. Leder innkaller til møtene i samråd med rådets sekretær. Minst halv-
parten 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 i 
NMS, områdeutvalgene, og NMSU HA.

8. NMSU regionråd kan ta initiativ overfor NMSU landsstyre når det 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 fore-
legges NMSU landsmøte.

2. NMSU landsmøte behandler forslagene og vedtar endringer med simpelt flertall.
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Sak 9 Landsmøte 2022 

Valg av leder og nestleder

Valgkomiteen er opprettet i tråd med grunnregler og vedtekter og komiteen mener at 
en har jobbet innenfor gitte rammebetingelser beskrevet i grunnregler og vedtekter. Pe-
riodens komité har bestått av Daniel Sundnes Drønen, Reem H. Kidane og Arve Esteban 
Handeland. Komiteen har vært ledet av sistnevnte. Elise Slettebø Melhus 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 re-
gionråd har kommet med forslag til disse to vervene. De to foreslåtte kandidatene har 
begge erfaring fra landsstyret – en av dem ledervervet – og vil dermed sikre god kon-
tinuitet, noe som har særlig høy verdi når det er få representanter fra regionene som 
stiller til gjenvalg. De har begge et stort engasjement for NMSU, og har gjort en viktig 
innsats i landsstyret så langt. På bakgrunn av dette anbefaler valgkomiteen Landsmøtet 
å gjenvelge Marie Cathrine Løver Thu som leder og velge inn Guro Haave Reknes som 
nestleder til NMSU landsstyre for perioden 2022- 2024.

Vedlegg 7: Presentasjon av leder og nestleder.

Forslag til vedtak 

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

Følgende ble valgt som landsstyrets leder og nestleder:
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Vedlegg 7: Presentasjon av leder og nestleder

Lederkandidat

Navn: Marie Cathrine Løver Thu
Alder: 27 år

Utdannelse:
• Kvitsund Gymnas, VGS
• Hald Internasjonale Senter, Madagaskar
• Mastergrad i Sosiologi, NTNU i Trondheim.
• Praktisk pedagogisk utdannelse, NTNU i Trondheim.

Arbeidserfaring:
Jeg jobber for øyeblikket som lektor i samfunnskunnskap og sosiologi og sosialkunn-
skap ved KVT, Kristen Videregående skole Trøndelag.

Erfaring fra frivillig arbeid: 
Mine erfaringer fra frivilligarbeid er mye fra NMSU, fra flere år som leirleder på Solsetra 
leirsted, medlem i regionråd, region TeVeBu, en periode som leder i regionrådet i Øst, to 
perioder som landsstyrerepresentant og en periode som landsstyreleder.

Ellers har jeg vært engasjert i studentpolitikken, både som studenttillitsvalgt og pro-
gramtillitsvalgt samt som medhjelper, rigger og vakt ved ulike studentarrangementer. 

I tillegg til dette har jeg vært engasjert i NTNUi Dans, som frivillig danseinstruktør, siden 
2019.

Interesser: 
Interessefeltet mitt er mye knyttet til de steder jeg er frivillig, så NMS og NMSU får en 
god plass der, synes spesielt misjonsfeltet er spennende og har vært så heldig som har 
fått være med på Uteam til Etiopia, Barcelona og Thailand/Laos! Ellers hører jeg mye på 
Podkast som ”hva er greia med?”, ”åpen journal” og ”Friminutt” og lydbøker i flere sjan-
gere, og jeg er selvfølgelig veldig glad i å danse på NTNUi Dans og er instruktør i Aerial 
Hoop!
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Hva ønsker du å jobbe for i landsstyret?
Jeg har fått være med på utrolig mye i Landsstyret til nå, og ønsker å fortsette å ta del 
i det gode arbeidet i organisasjonen. Jeg har fått være med i et positivt fellesskap med 
en «bygge-hverandre-opp»-kultur som jeg har satt utrolig pris på. Jeg har både fått 
lære av mange andre og fått bidratt 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 
demokratiopplæring, ledertrening, konfirmantarbeid og frivillighet, og en organisasjon 
hvor barn og unge får erfare at det de deler av sitt talent er verdifullt og viktig for oss. 
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Vedlegg 7: Presentasjon av leder og nestleder

Nestlederkandidat

Navn: Guro Haave Reknes
Alder: 24 år

Utdannelse:
Studerer Ungdom, kultur og trosopplæring med overgang til profesjonsstudiet i teologi 
(prest). Er på fjerdeåret. 

Arbeidserfaring:
• 2020-2021: Barne- og ungdomsarbeider vikar i Fagerborg menighet. 50% i syv måne-

der, så 20% i fem måneder
• 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: 
Styrearbeid:
• 2020-2022 Landsstyremedlem i NMSU, representant for NMSU inn i landsstyret til 

NMS. 
• 2019-d.d. Ungdomsarbeid.no sin redaksjon. Vanlig medlem. 
• 2018-2020: 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)

Lederarbeid:
Har vært mye leder på leir på Solsetra leirsted, blant annet som hovedleder på to barne-
leirer sommeren 2019. Vært en del leder for konfirmanter, og for ulike trosopplæringstil-
tak i regi av Den norske kirke.

Interesser: 
Jeg liker veldig godt å være på leir og annet kristent barne- og ungdomsarbeid. I tillegg 
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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!



Forelegg til NMSUs landsmøte

84

Sak 10 Landsmøte 2022 

Valg av landsstyre 2022-2024

Valgkomiteen er opprettet i tråd med grunnregler og vedtekter og komiteen mener at 
den har jobbet innenfor gitte rammebetingelser beskrevet i grunnregler og vedtekter.

Det ble i oktober sendt ut melding til regionrådene der valgkomiteen ba om to til fire kan-
didater til å sitte i landsstyret. Listen kunne prioriteres fra regionrådet dersom ønskelig. 

Valgkomiteen har lagt vekt på balanse innenfor kjønn, alder og erfaring i sin prioritering. 
Det er derfor gjort små endringer i regionene sin prioritering, etter samtale med regio-
nene, for å oppnå dette. Første kandidat fra hver region er valgkomiteens anbefaling til 
landsmøtet for nytt landsstyre i NMSU. I regionene som bare stiller med én kandidat er 
denne såpass egnet at valgkomiteen tenker at det ikke trenges en til for å kjøre valg. 

Region Øst mistet sin kandidat til nestledervervet, og har derfor ikke klart å finne en ny 
kandidat. 

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

Vedlegg 8: Presentasjon av kandidatene til landsstyre 2022-2024.

Forslag til vedtak 

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

Region Bjørgvin:    <Navn> Antall stemmer:
Region Innlandet:   <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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Vedlegg 8: Presentasjon av kandidatene til landsstyre 2022-2024

Region Bjørgvin

Navn: Catharina Hauge Askvik
Alder: 19 år
Bosted: Bergen

Utdannelse/arbeid:
Ambulanse lærling, fagprøve til sommeren. Jobbet på en kiosk/bensinstasjon, jobber 
som ambulanse lærling 100 % og på sykehjem utenom min faste arbeidsplass.

Erfaring fra frivillig arbeid: 
Siden jeg konfirmerte meg har jeg vært med på samlingene for de neste konfirmant 
kullene etter meg. Jeg har også vært leder på konfirmantleirer. Jeg har vært med på 
Lederkurs med NMSU og menigheten min. Siden har jeg vært med som leder på leirer 
og var med på Uteam til Estland.

Interesser: 
Liker å være med familie og venner (sosial), gå turer i naturen, lage mat og bake, musikk. 

Hva ønsker du å jobbe for i landsstyret: 
Jeg vil bli bedre kjent med NMSU sitt arbeid og være med å utvikle dette. Jeg vil også 
blant annet jobbe for å skape minnerike minner for barn og unge, slik som jeg har opp-
levd på leir. 
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Region Bjørgvin

Navn: Vegard Kartveit
Alder: 17 år
Bosted: Nordhordaland

Utdannelse:
2. året på videregående på Datateknologi og elektronikk. 

Erfaring fra frivillig arbeid: 
Eg har vore mykje på leir, både som deltakar og som leiar. Ellers har eg vore med på lei-
arkurs og Leiarhelgar med NMSU, på UCamp og på UTeam til Estland. 

Interesser: 
Bogeskyting og spel.

Hva ønsker du å jobbe for i landsstyret: 
Eg ynskjer at NMSU skal vere ein plass der barn og unge kan få oppleve trygge felles-
skap, lære om misjon og tru og det å bry seg om andre.
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Vedlegg 8: Presentasjon av kandidatene til landsstyre 2022-2024

Region Innlandet

Navn: Eivind Stavnheim Hovden
Alder: 23 år

Utdannelse:
TAF-TIP på VGS, studiespesialiserende med fagbrev innenfor TIP, studerer historie.

Arbeidserfaring: 
Har jobbet som lærling i industribedrift i ca. fire år, jobbet vanlig i ett år før studier. Er i 
vanlig deltidsjobb mens jeg studerer.

Erfaring fra frivillig arbeid: 
Har vært ungdomsleder og leder for NLM fra sjuende klasse på barneskolen, har vært 
leder for NLM på ca 10-15 leirer minst, har vært leder for NMSU på to leirer. Har vært vara 
for landsstyret i den forrige perioden.

Interesser: 
Gaming, airsoft, musikk, historie og langrenn. 

Hva ønsker du å jobbe for i landsstyret: 
For at samarbeidet med Den norske kirke skal bli styrket og vare over lengre tid. Ønsker 
også å jobbe for at NMSU skal bli en større aktør i kristen formidling, nå og i framtiden.

Begrunnelse for nominasjonen: 
Med bakgrunn i Eivinds engasjement, erfaring og ønske om godt arbeid i NMSU er han 
godt egnet som representant for Innlandet i Landsstyret! Eivind engasjerer seg i leirar-
beid og annen aktivitet i NMSU Innlandet. Og vi er takknemlige for at han vil være repre-
sentant inn i Landsstyret.
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Region Møre

Navn: Rasmus Elias Myklebust
Alder: 24 år
Bosted: Sykkylven

Utdannelse:
Fullført videregående.

Arbeidserfaring: 
Produksjonsmedarbeider hjå Ekornes.

Erfaring fra frivillig arbeid: 
Lokallagsleiar for Krik-Sykkylven. Leirleder på Kjeldsund. Regionrådet i Møre. 

Hva ønsker du å jobbe for i landsstyret: 
Eg ynskjer å stille fordi det er viktig å frakte fram dei gode stemmane vi har. 

Begrunnelse for nominasjon: 
Han har flere års erfaring som leirleder på Kjeldsund. Han har vært på flere møter i re-
gionrådet som varamedlem. Nå er han nylig supplert inn i regionrådet. Rasmus viser 
engasjement for deltakere på leir og er en rollemodell for de yngre leirlederne. Han har 
erfaring fra UKM og som ungdomsarbeider i DNK som kombinert med leirerfaringen 
gjør ham til en god kandidat for arbeidet i landsstyret.
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Vedlegg 8: Presentasjon av kandidatene til landsstyre 2022-2024

Region Møre

Navn: Andrea Hovden
Alder: 21 år
Bosted: Ørsta

Utdannelse:
Fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar.

Arbeidserfaring: 
• Lærling Barne- og undomasarbeidar i Ørsta
• Servitør på Kjeldsund leirstad og gjestegard
• Frivillig arbeid på ungdomsklubb i Ørsta

Erfaring fra frivillig arbeid: 
• Elevrådet på Ørsta Vgs
• Ledar på leir 
• Regionrådet for Møre 
• Ledar i regionrådet siste året
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Region Nord-Norge

Navn: Elizabeth Vognild
Alder: 21 år

Utdannelse:
Øya videregående skole, Nordfjord Fhs 19/20, Kulturminneforvaltningen NTNU 20/23.

Arbeidserfaring: 
• Samvirkelaget cafe
• Oppdal helsesenter
• Imi stølen
• NMS Gjenbruk 
• Frivillig arbeid

Erfaring fra frivillig arbeid: 
• Leder på leir
• Regionråd Trøndelag
• Elevrådet på Øya VGS
• NMSU LS fra 2020

Begrunnelse for nominasjon: 
Elizabeth har vært engasjert i NMSU Trøndelag i mange år. Hun har også vært med på 
regionråd i Trøndelag, og kjenner godt til leirarbeidet. Fra 2020 har hun vært LS repre-
sentant for region Nord og vi synes hun har mye å bidra med.
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Vedlegg 8: Presentasjon av kandidatene til landsstyre 2022-2024

Region Stavanger

Navn: Espen Gramstad 
Alder: 18 år (2003) 
Bosted: Ålgård 

Utdannelse/arbeid:
• Vg3 påbygg ved Tryggheim vgs (tidligere helsefag vg1 & vg2).
• Jobber på bofelleskap for personer med demens (sykehjem), servitør/kjøkkenhjelp ved 

Tryggheim vgs, Servitør på Outleten på Ålgård .

Erfaring fra frivillig arbeid: 
Konfirmantleder, tidligere nestleder i Gjesdal Kristelig Folkeparti Ungdom, tidligere 
styremedlem i Rogaland KrFu sitt fylkesstyre, tidligere nestleder i elevrådet på Trygg-
heim VGs, leder av ungdomsrådet i Gjesdal kommune, har jobbet litt som frivillig på 
NMS-Gjenbruk på Ålgård (2014-2015).

Interesser: 
Jeg er en glad gutt som elsker å være sammen med mennesker. Store deler av oppvek-
sten min har bestått av leir, noe jeg har vært veldig glad i. Jeg har lenge vært interessert i 
politikk og samfunnspåvirkning, som dere kan se på mine erfaringer innen frivillig arbeid. 

Hva ønsker du å jobbe for i landsstyret? 
Hvis jeg blir valgt inn i landsstyret ønsker jeg å være en stemme for våre medlemmer. 
Jeg har erfaring i fylkesstyret i Rogaland Krfu så jeg tror jeg vil passe godt inn her også. 
Mine foreldre har vært misjonærer for NMS i Kamerun, og mine besteforeldre i Madagas-
kar, så jeg har vokst opp med NMS. Om dere velger meg tror jeg at jeg vil være et godt 
tilskudd til landsstyret. Jeg er god til å samarbeide med andre og føler jeg har respekt 
og forståelse for andres meninger, noe jeg tenker er viktig i et landsstyre:)

Begrunnelse for nominasjon: 
Espen har mange gode kvaliteter som vil være et godt bidrag i landsstyret til NMSU. 
Han har i ung alder allerede god politisk erfaring og er vant til saksbehandling. I tillegg 
er han en hyggelig gutt med bakgrunn i NMS og NMSU. 
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Region Stavanger

Navn: Emilie Johnsen
Alder: 19 år
Bosted: Stavanger

Utdannelse:
Jeg har gått tre år på Drottningborg vgs, og går nå ett år på Sagavoll folkehøyskole. 

Erfaring fra frivillig arbeid: 
Jeg har i flere år vært med som leder på ulike leirer på Fjelltun leirsted, i regi av NMSU. 
I tillegg satt jeg i Follow Me styret i min lokale menighet (Vardeneset menighet), og har 
også bidratt en del med barne- og ungdomsarbeidet der. 

Interesser: 
Være med familie og venner, leir, håndarbeid og spille kort- og brettspill. 

Hva ønsker du å jobbe for i landsstyret? 
Etter å ha sett viktigheten av leirarbeid, og det som det gir til både deltakere og lede-
re, ønsker jeg å jobbe for at det skal utvikles gode leirer. Jeg ønsker at det skal være en 
trygg plass hvor man kan ha det gøy, og en plass hvor man skal få lære mer om den 
kristne tro. I tillegg ønsker jeg å jobbe for at ungdom skal prioriteres, og at de skal få til-
bud om god ledertrening. Jeg ønsker å sette lys på Follow Me’s arbeid, og dermed også 
samarbeidet mellom NMSU og Den norske kirke.

Begrunnelse for nominasjon: 
Emilie har i mange år hatt en viktig rolle inn i leirarbeidet på Fjelltun leirsted. Hun er en-
gasjert og motivert til å bidra inn i Landsstyret til NMSU
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Vedlegg 8: Presentasjon av kandidatene til landsstyre 2022-2024

Region Sør

Navn: Hui-Ann Hauge Risøy
Alder: 19 år
Bosted: Birkeland/Hawaii

Utdannelse/arbeid:
• Lillesand VGS – Dandera High School. Går DTS på Hawaii med UUO første halvår i 

2022.
• Sommervikar Kristiansand kommune.
• Fast ansatt på 3B-diberglass, Birkeland.

Erfaring fra frivillig arbeid: 
• Skolelaget
• KRIK
• NMSU – Leir, Regionråd Sør
• Birkenes Ungdomsråd

Interesser
Ta bilder. Være aktiv med tingene jeg interesserer med for. Har alltid hatt en glede av å 
møte nye mennesker.

Hvorfor landsstyret?
Jeg har lyst til å sitte i landsstyret fordi det gir meg en mulighet til å forme organisasjo-
nen som betyr mye for meg. Har vokst opp med NMSU i hjertet, og det å kunne være 
med «bak kulissene» virker spennende. Havglimt har vært som mitt andre hjem, og jeg 
har vært veldig aktiv der i leirsesongene. For meg betyr frivillig arbeid at man selv velger 
å arbeide for Gud, noe som gir meg glede.

Begrunnelse for nominasjon: 
Hui-Ann er en god representant for NMSU sør, hun har lang fartstid på leir med oss, 
både som deltaker og som leder og hovedleder. Hun viser engasjement, dyktighet, tro-
fasthet og god refleksjon i arbeidet hun er med i, og er en god leder for andre ungdom-
mer. Hun har et hjerte for Jesus og å dele ham med andre. 
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Region Sør

Navn: Benjamin Eikrem
Alder: 16 år
Bosted: Birkeland

Utdannelse:
Går første året på studiespesialiserende ved Lillesand vgs.

Arbeidserfaring:
• Fotballdommer i barnefotballen
• Deltidsjobb som VG-bud
• Sesongmedarbeider i dyreparken

Erfaring fra frivillig arbeid:
• Hjelpeleder på søndagsskolen
• Leder på leir
• Regionrådet NMSU Sør
• Hjelpeleder for trosopplæringsarbeider i Birkenes menighet

Interesser: 
Piano, trial (motorsport), realfag.

Hvorfor landsstyret: 
Tenker det kan være en veldig god erfaring å ta med seg, og en fin mulighet til å enga-
sjere seg videre i kristent misjonsarbeid. 

Begrunnelse for nominasjon: 
Benjamin er relativt ny i regionrådet, men har god kjennskap til leirarbeidet. Han viser 
interesse og dedikasjon, og vi tror han vil være en god kandidat fra regionen vår inn i LS.
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Vedlegg 8: Presentasjon av kandidatene til landsstyre 2022-2024

Region Sør

Navn: Kamilla Raen
Alder: 16 år
Bosted: Birkeland

Utdannelse:
Lillesand videregående skole.

Arbeidserfaring: 
Sommerjobb i Dyreparken. Jobbuke på klesbutikk.

Erfaring fra frivillig arbeid: 
• Leirleder
• Regionrådet i sør

Hvorfor landsstyret?
Jeg er engasjert i leirarbeidet NMSU driver med. Jeg har alltid vært på leir og har vært 
leirleder flere ganger. Jeg har lyst til å lære med om NMSU og bidra. Siden jeg er såpass 
ung og har småsøsken føler jeg at jeg kan gi synspunkt for yngre generasjoner. 

Begrunnelse for nominasjon: 
Kamilla er helt ny i regionrådet, men kjenner leirarbeidet i regionen godt. Hun viser in-
teresse og engasjement for barn, ungdom og misjon. Hun vil være en god representant 
for Agder i LS. 
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Region Trøndelag

Navn: Ada Olsdatter Hagaseth
Alder: 24 år

Utdannelse:
3.5 år av fysikk og matematikk sivilingeniør på NTNU.

Arbeidserfaring:
Kursleder på forskerfabrikkens sommerskole, sommerforsker hos UiO, equinor og sintef.

Erfaring fra frivillig arbeid:
Leder på leir på Mjuklia (NMSU), speiderleder siden 2010, har hatt flere verv i styre i spei-
der, veileder på make NTNU (et maker space med 3d-printing).

Begrunnelse for nominasjon: 
Ada har vært engasjert i NMSU Trøndelag og NMS Connect. Hun har også vært med 
som leder på leir i Trøndelag, og speiderleder i mange år og kjenner godt til leirarbeidet. 
Ada er politisk engasjert, og vi tror at hun kan være en viktig stemme i LS for Trøndelag.
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Sak 11 Landsmøte 2022 

Valg av valgkomité

Forslag fra valgkomiteen legges frem i møtet.

Forslag til vedtak 

Valg av valgkomite ga følgende resultat: (navn og antall stemmer).
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Sak 12 Landsmøte 2022 

Tid og sted for Landsmøte 2024

Forlaget fremmes på bakgrunn av følgende punkter:
• NMSU landsstyret ønsker at landsmøtet skal legges til de ulike leirstedene til NMS som 

er store nok.
• Det skal være mulig å unngå flyreiser så langt det lar seg gjøre med bakgrunn i et mil-

jøperspektiv.

Det legges frem forslag om at Landsmøte 2024 legges til Stenbekk Misjonssenter 21.-24. 
mars.

Forslag til vedtak 

NMSU Landsmøte 2024 blir 21.-24. mars på Stenbekk Misjonssenter.
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Vedlegg: Tallgrunnlag for toårsrapport

Lokallag     2019  2020 2021

Antall lokallag (støtteberettigede)  169  151  Ikke kjent
   
Fordeling tellende lokallag:   
Bjørgvin      7  9  Ikke kjent
Innlandet      2  4  Ikke kjent
Møre       9  10  Ikke kjent
Nord       1  1  Ikke kjent
Stavanger      118  87  Ikke kjent
Sør       19  21  Ikke kjent
Trøndelag      2  5  Ikke kjent
Øst       11  14  Ikke kjent

Totalt       169  151  Ikke kjent

Lokallag og medlemmer

Medlemmer     2019  2020 2021

Antall medl. lokallag (støtteberettigede) 3 805  2 596  Ikke kjent
Ant. enkeltmedl. u.26 (støtteberettigede) 203  109  262 (pr. 15.12.21)
Ant. enkeltmedl. o.26 (betalende) pr. 15.12.21 14  18  9 (pr. 15.12.21)

Medlemmer totalt    4 022  2 723  Ikke kjent
   
Fordeling tellende medlemmer:   
Bjørgvin      124  33  Ikke kjent
Innlandet      48  32  Ikke kjent
Møre       149  99  Ikke kjent
Nord       69  60  Ikke kjent
Stavanger      2 679  1 872  Ikke kjent
Sør       529  310  Ikke kjent
Trøndelag      91  35  Ikke kjent
Øst       319  264  Ikke kjent

Totalt       4 008  2 705  Ikke kjent
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Uteam 2020
Region  Navn    Tidspunkt  Reisemål

Sør   Lyngdal menighet  14.-16. februar Thailand
Sør   Voie menighet  Avlyst   Thailand
Stavanger  Bogafjell menighet Avlyst   Estland
Stavanger  Hillevåg menighet  Utsatt   England

Uteam turer 2020-2021

Uteam 2021
Region  Navn    Tidspunkt  Reisemål

   Uteam – Frankrike  Avlyst   Frankrike
   Uteam – Etiopia  Avlyst   Etiopia
   Uteam – Egypt  Avlyst   Egypt
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Vedlegg: Tallgrunnlag for toårsrapport

NMSU ansatte 2020-2021

Navn    Stilling Ansatt Stilling

Elise Slettebø Melhus  100%  25.09.18 Admin. leder
Julie Nordanger   100%  12.09.17 Barne- og ungd. konsulent
Elin Knudsen   100%  06.08.18 Barn-, ungd. kons. / fag Ucamp
Laudecir Daniel Kern  80%  15.08.18 Barn-, ungd. kons. / admin. ikt
Erika Lynn Solli   80%  15.08.18 Barne- og ungd. konsulent
Elin Overland   70%  01.09.19 Barne- og ungd. konsulent
Jakob Arntson Nesse Stavset 35%  01.09.19 Barne- og ungd. konsulent
Hans Olav Undreum Rein  40%  01.09.19 Komm.- og grafisk ansvarlig
Bjørn Inge Hauge   100%  23.09.19 Organisasjonssjef
Stig Sunde    100%  01.05.13 Daglig leder
Vegar Berglund Isachsen  100%  01.01.11  Arrangementskonsulent
Elin Flystveit Riska   100%  26.10.09 Teamleder Sør-Vest
Helle Leivestad Kartveit  75%  01.08.02 Barne- og ungd. konsulent
Ragnhild Helle Aarskog  30%  13.01.20 Admin. konsulent medlemmer
Petter Berg    100%  02.02.20 Teamleder Østlandet
Marianne Eikelia   100%  01.08.21 Barne- og ungd. konsulent
Daiana Carla Luiz Gilde  100%  04.11.20 Teamleder Midt-Norge
Solveig Hugdal   100%  01.08.21 Barne- og ungd. konsulent
Ragnhild Kristiansen Bøhler 50%  01.12.20 Fagkoorinator Ressurser
Cathrine Vidnes   80%  01.08.21 Prosjektleder Followme
Bettina Vidnes Silde  20%  01.08.21 Fagkoordinator Followme
Elisabeth Sowerby Dahle  80%  01.08.21 Barne- og ungd. konsulent
Silje Løvdal    40%  11.02.20 Komm.- og markedsansvarlig
Ingrid Skullerud   40%  01.12.20 Fagkoordinator innsamling
Åse Mari Kessel   50%  01.07.21 Seniorrådgiver
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Navn     Stilling Ansattdato Sluttdato

Guro Haave Reknes   20%  26.09.19  26.01.20
Petter Madsen    50%  15.02.08  31.03.20
Julie Omdal Egeland   30%  01.03.17  13.07.20
Ragnhild Danbolt Øygard  70%  01.08.14  31.07.20
Solveig Tokheim    40%  01.09.19  31.07.20
May-Sylvi Skinnerlien   50%  25.01.09  31.07.20
Gunnhild Bremer    70%  01.12.16  14.08.20
Therese Lilleberg Johnsen  100%  01.09.18  11.10.20
Live Oda Gilje    25%  15.01.20  05.11.20
Emil Buxrud     100%  01.08.18  30.04.21
Caroline Andrea Alsvik   100%  01.06.15  15.08.21

NMSU ansatte 2020-2021
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Vedlegg: Tallgrunnlag for toårsrapport

Nøkkeltall     2020 2021

Antall lokallag (Støtteberettigede)  17  Ikke kjent
Medlemmer (Støtteberettigede)   310  Ikke kjent
Antall deltakere egne leirer   140  335
Antall ledere egne leirer    36  46

Egne leirer 2020  Tid  Sted   Delt. Ledere

Lederdag    Avlyst  Sørlandstunet
Ungdomsleir   Avlyst  Lønnegraf
Barn med følgeleir   Avlyst  Åpta
Sommerleir 1   19.-21. juni Havglimt  41  10
Sommerleir 2   21.-23. juni Havglimt  40  10
Lederdøgn    Avlyst  Havglimt
Sommerleir 3   24.-26. juni Fjordglimt  40  10
Sommerleir 4   Avlyst  Fjordglimt
Minileir    Avlyst  Fjordglimt
Sommerleir    Avlyst  Fjordglimt
Tweensleir    11.-13. aug. Fjordglimt  19  6
Familiecamp   Avlyst  Fjordglimt
Juleverkstedsleir   Avlyst  Fjordglimt
Sommerleir 5   Avlyst  Havglimt
Lederweekend   Avlyst  Havglimt
Totalt 2020         140  36

Region Sør
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Egne leirer 2021 Tid   Sted   Delt. Ledere

Lederdag   Avlyst   Sørlandstunet
Lederhelg   Avlyst   Havglimt
Barn med følgeleir  26.-28.   Havglimt
Sommerleir   Avlyst   Åpta
Sommerleir 1  18.-20. juni  Havglimt  48  4
Sommerleir 2  22.-23. juni  Havglimt  17  8
Sommerleir 3  23.-25. juni  Havglimt  49  8
Sommerleir 4  25.-27. juni  Havglimt  48  6
Sommerleir 5  28.-30. juni  Havglimt  54  4
Lederhelg   Oktober  Havglimt
Høstleir med KIA  4.-6. okt.  Havglimt  30  6
Minileir   Avlyst   Fjordglimt
Sommerleir   Utsett   Fjordglimt
Tweensleir   3.-5. aug.  Fjordglimt  19  6
Familiecamp  29. jun. - 4. jul. Fjordglimt  70  4
Juleverkstedsleir  20.-21. nov.  Fjordglimt
Totalt 2021         335  46

Lokallag     2019  2020 2021

Antall lokallag (Støtteberettigede)  19  17  Ikke kjent

Medlemmer     2019  2020 2021

Ant. medl. i lokallag (Støtteberettigede) 518  298  Ikke kjent
Ant. enkeltmedl. u.26 (Støtteberettigede) 11  12  36 (pr. 15.12.21)
Ant. enkeltmedl. o.26 (Betalende)  4  5  1 (pr. 15.12.21)
Medlemmer totalt    533  315  37
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Vedlegg: Tallgrunnlag for toårsrapport

Nøkkeltall     2020 2021

Antall lokallag (Støtteberettigede)  1  Ikke kjent
Medlemmer (Støtteberettigede)   33  Ikke kjent
Antall deltakere egne leirer   74  52
Antall ledere egne leirer    21  19

Egne leirer 2020 Tid   Sted   Delt. Ledere

Vinterleir   14.-16. feb.  Alværa  33  8
Lederhelg   Avlyst   Alværa
Familieleir (med NMS) Avlyst   Alværa
Sensommerleir  13.-15. aug.  Alværa  15  6
Høstleir for 2.-7. klasse 5.-7. okt.  Alværa  26  7
Lederhelg   Avlyst   Alværa
Totalt 2020         74  21

Egne leirer 2021 Tid   Sted   Delt. Ledere

Vinterleir   Avlyst   Alværa
Lederhelg   Utsatt   Alværa
Familieleir   Avlyst   Alværa
Sommerleir   22.-24. juni  Alværa  23  6
Agentleir   11.-13. okt.  Alværa  29  13
Lederhelg   November  Alværa
Totalt 2021         52  19

Lokallag     2019  2020 2021

Antall lokallag (Støtteberettigede)  7  1  Ikke kjent

Medlemmer     2019  2020 2021

Ant. medl. i lokallag (Støtteberettigede) 108  24  Ikke kjent
Ant. enkeltmedl. u.26 (Støtteberettigede) 16  9  15 (pr. 15.12.21) 
Ant. enkeltmedl. o.26 (Betalende)  2  4  1 (pr. 15.12.21)
Medlemmer totalt    126  37  16

Region Bjørgvin
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Nøkkeltall     2020 2021

Antall lokallag (Støtteberettigede)  2  Ikke kjent
Medlemmer (Støtteberettigede)   32  Ikke kjent
Antall deltakere egne leirer   29  83
Antall ledere egne leirer    5  7

Egne leire 2020 Tid  Sted    Delt. Ledere

Påsketenleir   Avlyst  Camp Sjusøen
Vår- og fugleleir  Avlyst  Camp Sjusjøen
Lederhelg   16.-18. okt. Camp Sjusjøen  29  5
Korleir   Avlyst  Camp Sjusjøen
Nyttårsleir   Avlyst  Camp Sjusjøen
Totalt 2020         29  5

Egne leirer 2021 Tid  Sted    Delt. Ledere

Påsketenleir   Avlyst  Camp Sjusjøen
Vår- og fugleleir  Avlyst  Camp Sjusjøen
Ungdomshelg  15.-17. okt. Camp Sjusjøen  37  3
Korhelg   19.21. nov. Camp Sjusjøen  46  4
Nyttårsleir   Avlyst  Camp Sjusjøen
Totalt 2021         83  7

Lokallag     2019  2020 2021

Antall lokallag (Støtteberettigede)  2  2  Ikke kjent

Medlemmer     2019  2020 2021

Ant. medl. i lokallag (Støtteberettigede) 33  32  Ikke kjent
Ant. enkeltmedl. u.26 (Støtteberettigede) 15  0  23 (pr. 15.12.21) 
Ant. enkeltmedl. o.26 (Betalende)  2  0  0 (pr. 15.12.21)
Medlemmer totalt    50  32  23

Region Innlandet
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Vedlegg: Tallgrunnlag for toårsrapport

Region Møre

Nøkkeltall     2020 2021

Antall lokallag (Støtteberettigede)  6  Ikke kjent
Medlemmer (Støtteberettigede)   99  Ikke kjent
Antall deltakere egne leirer   120  184
Antall ledere egne leirer    32  38

Egne leire 2020 Tid  Sted   Delt. Ledere

Vinterleir 2.-7. klasse 14.-16. feb. Kjeldsund  51  13
Knøtteleir   Avlyst  Kjeldsund
Leir på Nordmøre  Avlyst
Ucamp sommer  Avlyst
Camp Kjeldsund  Avlyst
Høstleir 2.-4. klasse  5.-7. okt. Kjeldsund  38  11
Høstleir 5.-7. klasse  9.-11. okt. Kjeldsund  31  8
Leirlederhelg  Avlyst  Kjeldsund
Totalt 2020        120  32

Egne leirer 2021 Tid  Sted   Delt. Ledere

Lederdøgn   Utsatt  Kjeldsund
Agentleir   Avlyst  Kjeldsund
Knøtteleir   Avlyst  Kjeldsund
Leir på Nordmøre  Ukjent Kjeldsund
LIM-leir   Avlyst  Kjeldsund
Agentleir 2.-4. klasse 20.-22. juni Kjeldsund  46  11
Camp Kjeldsund  13.-15. aug. Kjeldsund  64  9
Høstleir 2.-4. klasse  10.-12. okt. Kjeldsund  38  11
LIM-leir for 5.-7. klasse 13.-15. okt. Kjeldsund  36  7
Juleverkstedleir  Avlyst  Kjeldsund
LIM-leir   Avlyst  Kjeldsund
Familieleir på tvers  Avlyst  Kjeldsund
Totalt 2021        184  38



109

Lokallag     2019  2020 2021

Antall lokallag (Støtteberettigede)  9  6  Ikke kjent

Medlemmer     2019  2020 2021

Ant. medl. i lokallag (Støtteberettigede) 137  90  Ikke kjent
Ant. enkeltmedl. u.26 (Støtteberettigede) 12  9  27 (pr. 15.12.21) 
Ant. enkeltmedl. o.26 (Betalende)  1  0  3 (pr. 15.12.21)
Medlemmer totalt    150  99  30
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Vedlegg: Tallgrunnlag for toårsrapport

Nøkkeltall     2020 2021

Antall lokallag (Støtteberettigede)  12  Ikke kjent
Medlemmer (Støtteberettigede)   264  Ikke kjent
Antall deltakere egne leirer   147  158
Antall ledere egne leirer    17  32

Egne leirer 2020  Tid  Sted   Delt. Ledere

Vinterleir    Avlyst  Stenbekk
Globusagentsleir   13.-14. aug. Stenbekk  53  9
Høstleir 2.-4. aug.   Avlyst  Stenbekk
Lederdøgn    Avlyst  Stenbekk
Juleverkstedsleir   Avlyst  Stenbekk
Agentleir 1    Avlyst  Solsetra
Agentleir 2    Avlyst  Solsetra
Agentleir 3    Avlyst  Solsetra
Minileir    Avlyst  Solsetra
Vann- og krepseleir  5.-8. aug. Solsetra  22  4
Lederdøgn    Avlyst  Solsetra
Vinterfamilieleir   19.-23. feb. Camp Sjusjøen 72  4
Påskeleir    Avlyst  Solsetra
Bitteleir    Avlyst  Solsetra
Adventsleir    Avlyst  Solsetra
Lederdøgn    Avlyst  Solsetra
Totalt 2020         147  17

Region Øst
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Egne leirer 2021  Tid  Sted   Delt. Ledere

Vårleir    Avlyst  Stenbekk
Bittedag    Avlyst  Stenbekk
Globusagentleir   16.-17. aug. Stenbekk  67  14
Agentleir    5.-6. okt. Stenbekk  13  4
Lederdøgn    Avlyst  Stenbekk
Juleverkstedsleir   27.-28. nov. Stenbekk  31  5
Vinterfamilieleir   Avlyst  Camp Sjusjøen
Påske- og fugleleir   Avlyst  Solsetra
Agentleir 1    Gj.ført  Solsetra
Minileir    Avlyst  Solsetra
Agentleir 2    18.-19. juni Solsetra  15  1
Agentleir 3    21.-22. juni Solsetra  15  1  
Krepse- og vannleir  6.-8. aug. Solsetra  17  7 
Totalt 2021         158  32

Lokallag     2019  2020 2021

Antall lokallag (Støtteberettigede)  11  12  Ikke kjent

Medlemmer     2019  2020 2021

Ant. medl. i lokallag (Støtteberettigede) 272  235  Ikke kjent
Ant. enkeltmedl. u.26 (Støtteberettigede) 47  29  54 (pr. 15.12.21)
Ant. enkeltmedl. o.26 (Betalende)  2  3  1 (pr. 15.12.21)
Medlemmer totalt    321  267  55
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Vedlegg: Tallgrunnlag for toårsrapport

Nøkkeltall     2020 2021

Antall lokallag (Støtteberettigede)  109  Ikke kjent
Medlemmer (Støtteberettigede)   1 872  Ikke kjent
Antall deltakere egne leirer   153  281
Antall ledere egne leirer    46  95

Egne leirer 2020  Tid  Sted   Delt. Ledere

Lederhelg    14.-16. feb. Fjelltun  26  7
Påskeleir 1    Avlyst  Fjelltun
Påskeleir    Avlyst  Furutangen
Påskeleir 2    Avlyst  Fjelltun
Knøtteleir 1    Avlyst  Fjelltun
Sommerleir    Avlyst  Furutangen
Sommerleir 1   Avlyst  Fjelltun
Sommerleir 2   Avlyst  Fjelltun
Sommerleir    Avlyst  Himmel & Hav
Båt og Bibel    Avlyst  Furutangen
Knøtteleir 2    12.-13. sep. Fjelltun  22  13
Tenleir    16.-18. okt. Fjelltun  25  3
Høstleir 2.-5. klasse   9.-11. nov. Himmel & Hav 31  10
Adventsleir    Avlyst  Furutangen
Adventsleir 1    Avlyst  Fjelltun
Adventsleir 2   Avlyst  Fjelltun
Tenleir    25.-27. sep. Furutangen  21  6
Knøtteleir    29.-30. aug. Himmel & Hav 28  7
Familiedag    11. jul.  Furutangen  ukjent
Totalt 2020         153  46

Region Stavanger
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Egne leirer 2021  Tid  Sted   Delt. Ledere

Lederhelg    24.-26. sep. Fjelltun  14  6
Påskeleir 1    Avlyst  Fjelltun  
Påskeleir    Avlyst  Fjelltun
Påskeleir 2    Avlyst  Fjelltun
Vårleir 1    Avlyst  Himmel & Hav
Knøtteleir 1    Avlyst  Fjelltun
Vårleir 2    Avlyst  Himmel & Hav
Lederhelg    Ukjent Furutangen
Sommerleir 1   Avlyst  Fjelltun
Sommerleir 2   18.-20. juni Fjelltun  23  11
Sommerleir    18.-20. juni Furutangen  23  6
Båt & Bibel    Avlyst  Furutangen
Knøtteleir    27.-28. aug. Himmel & Hav 30  7
Knøtteleir 2    18.-19. sep. Fjelltun  21  9
Tenleir    12.-14. nov. Furutangen  28  8
Høstleir    15.-17. okt. Himmel & Hav 34  13
Tenleir    22.-24. okt. Fjelltun  33  8
Adventsleir 1    19.-21. nov. Fjelltun  26  7
Adventsleir 2   26.-28. nov. Fjelltun  34  12
Adventsleir    26.-28. nov. Furutangen  15  8 
Totalt 2021         281  95

Lokallag     2019  2020 2021

Antall lokallag (Støtteberettigede)  118  109  Ikke kjent

Medlemmer     2019  2020 2021

Ant. medl. i lokallag (Støtteberettigede) 2 606  1 831  Ikke kjent
Ant. enkeltmedl. u.26 (Støtteberettigede) 73  41  95 (pr. 15.12.21)
Ant. enkeltmedl. o.26 (Betalende)  2  2  3 (pr. 15.12.21)
Medlemmer totalt    2 681  1 874  98
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Vedlegg: Tallgrunnlag for toårsrapport

Nøkkeltall     2020 2021

Antall lokallag (Støtteberettigede)  2  Ikke kjent
Medlemmer (Støtteberettigede)   35  Ikke kjent
Antall deltakere egne leirer   47  201
Antall ledere egne leirer    17  39

Egne leirer 2020  Tid  Sted   Delt. Ledere

Vinterferieleir   17.-19. feb. Mjuklia  23  10
Lederdag før vinterferieleir 16. feb.  Mjuklia  7  1
GAME    Avlyst  Mjuklia
Tweensleir    Avlyst  Mjuklia
Familieleir med Mjuklidagen Avlyst  Mjuklia
Bo hjemmeleir i byen  Avlyst  Mjuklia
Tweensleir    4.-6. sep. Mjuklia  17  6
Høstleir    Avlyst  Mjuklia
Adventsleir for alle   Avlyst  Mjuklia
Sommercamp     Mjuklia  ikke kjent
Totalt 2020         47  17

Egne leirer 2021  Tid  Sted   Delt. Ledere

Lederdøgn    Avlyst  Mjuklia
Vinterleir    Avlyst  Mjuklia
Tweensleir    Avlyst  Mjuklia
Familieleir med Mjuklidagen Avlyst  Mjuklia
Sommercamp   1.-4. juli Mjuklia  67  7
Tweensleir    11.-13. okt. Mjuklia  48  11
Høstleir    5.-7. nov. Mjuklia  36  14
Adventsleir for alle   26.-28. nov. Mjuklia  50  7
Afterkonferanse   Avlyst  Mjuklia
Totalt 2021         201  39

Region Trøndelag
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Lokallag     2019  2020 2021

Antall lokallag (Støtteberettigede)  2  2  Ikke kjent

Medlemmer     2019  2020 2021

Ant. medl. i lokallag (Støtteberettigede) 63  26  Ikke kjent
Ant. enkeltmedl. u.26 (Støtteberettigede) 28  9  31 (pr. 15.12.21)
Ant. enkeltmedl. o.26 (Betalende)  1  4  0 (pr. 15.12.21)
Medlemmer totalt    92  39  31
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Vedlegg: Tallgrunnlag for toårsrapport
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