
  

 

 
 

Møtebok for 
NMS Landsstyre 

 
Møtedato: 10.01.2020 
Møtested: Skype 
Møtetid: 09:00 - 11:00 
 
 
 
 
 
Til stede Evy Torunn Nyvoll, Helge S. Gaard, Per Ørjan Aaslid, Rigmor Frøyen 

(minus deler av sak 04/20 samt sak 05-07/20), Trond Hjorteland,      
Eva Tokheim, Jeffrey Huseby og Sigurd Egeland 

Forfall Andreas Danbolt, Evy Bodil Brun, Marie Cathrine Løver Thu 

Administrasjonen Kari Anne Moen Salte (sak 02/20), Anne Karin Kristensen (sak 04/20) 

 
 

Saksliste 

 

Saksnr Tittel 
  
01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste, ekstraordinært landsstyremøte januar 

2020 

02/20 NMS budsjett 2020 

03/20 GF 2020 Drøftingssak om frivillighet 

04/20 Nytt grunnlagsdokument om misjon, Kjærligheten tar aldri slutt,  
behandling 3 i landsstyret 

05/20 GF 2020 Utkast til landsstyrets treårsmelding 2018-2020, behandling 2 

06/20 GF 2020 Kandidater til valg 

07/20 Åpen post, landsstyret januar 2020 
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Sakspapir 

Saksbehandler Jeffrey Huseby, Generalsekretær 

ArkivsakID 20/2 
Arkiv NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-

Landsstyre NMS 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

01/20 
 

NMS Landsstyre B 10.01.2020 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste, ekstraordinært landsstyremøte januar 2020  
 

Saksopplysninger: 
Landsstyret er kalt inn til møte 10.januar 2020 for å behandle 7 saker (01-07/20). 
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret godkjenner innkallingen.  
Landsstyret godkjenner sakslisten.  
 
 
NMS Landsstyre - 01/20 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret godkjenner innkallingen.  
Landsstyret godkjenner sakslisten.  
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Sakspapir 
Saksbehandler Kari Anne Moen Salte, Økonomileder 

ArkivsakID 19/642 

Arkiv NMSA-101 Budsjett 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

02/20 
 

NMS Landsstyre B 10.01.2020 
 
NMS budsjett 2020  
Sak til landsstyret januar 2020 

Saksopplysninger: 
Opprinnelig budsjett for NMS 2020 ble behandlet av landsstyret i november, men ble sendt 
tilbake til administrasjonen for mer bearbeiding. 
 
Oversikt over endringer fra første budsjettbehandling: 

• Økning inntekter 0,3 MNOK 
• Reduksjon prosjektstøtte 1,5 MNOK 
• Reduksjon lønn 0,5 MNOK 
• Reduksjon andre kostnader 0,7 MNOK 

 
Budsjett 2020 presenteres med dette i balanse, noe som avviker fra forventet overskudd på 1 
MNOK i LTB. Administrasjonen finner det ikke forsvarlig å kutte ytterligere for å kunne 
budsjettere med et forventet overskudd for 2020.  
Reduksjon i prosjektstøtte er i realiteten mer dramatisk enn beløpet i NOK viser, da den svake 
kronekursen medfører at prosjektstøtte i lokal valuta allerede var redusert sammenlignet med 
foregående år.  
Reduksjon i lønnskostnader er tenkt gjennomført ved hjelp av vakanser. Dette innebærer 
redusert oppfølging og aktivitet, som igjen kan bidra til reduserte resultater og lavere 
inntekter. Redusert bemanning kan også medføre risiko for økt slitasje på øvrige 
medarbeidere.  
 
For budsjett og kommentarer, se vedlagt dokument.  
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret vedtar foreslått budsjett for NMS 2020 
 

Vedlegg: 
2020 budsjett NMS til LS-behandling januar 2020 
 
NMS Landsstyre - 02/20 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret vedtar foreslått budsjett for NMS 2020 
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Sakspapir 

Saksbehandler Sigurd Egeland, Leder NMS Fundraising 

ArkivsakID 20/16 
Arkiv  
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
03/20 

 

NMS Landsstyre B 10.01.2020 
 
GF 2020 Drøftingssak om frivillighet  

Saksopplysninger: 
NMS kan skilte med svært mange dyktige, engasjerte frivillige som gir både tid og krefter, i 
innland og utland. Visjonen vår, “En levende kirke over hele jorden”, er like aktuell i ei bygd i 
Norges langstrakte land som i Bangkoks slum. 

Vi ønsker og håper at alle NMS- engasjerte virkelig får leve ut hva navnet innebærer, nemlig 
“fri” og “villig”. Å være frivillig handler ikke om billig arbeidskraft, men at hvert enkelt 
menneske skal stå fritt og villig til å bruke sine egne Gudgitte talenter inn i et større, 
meningsfylt perspektiv. 

NMS har vært gjennom en god del omorganisering og nedbemanning de siste årene, og det 
er ikke til å stikke under en stol at vi befinner oss i et paradigmeskifte. Vi har andre 
økonomiske rammer enn tidligere, og vi har som organisasjon ikke klart å endre måten vi 
jobber på raskt nok i forhold til de nåværende økonomiske rammene.  I dag har folk også en 
svakere organisasjonstilhørighet (ikke bare til NMS) enn tidligere, og gir ofte til en sak enn til 
én spesifikk organisasjon. I tillegg har misjonsforståelsen endret seg betydelig, og i takt med 
dette paradigmeskiftet har vi altså færre ansatte og misjonærer, noe som igjen fører til en 
omstilling i vår tilnærming til hvordan vi organiserer oss.  Her kommer Use Your Talents 
tankegangen inn i bildet: Vi ønsker å se muligheter, ikke problemer! 

Regionstyret i Region Øst har kommet med en henvendelse som inneholder viktige 
momenter med hensyn til organiseringen av frivillige i NMS, samt samspillet mellom frivillige 
og ansatte. De ønsker en drøfting på hvordan man best mulig kan utruste og optimalisere 
frivilligheten i NMS. Dette innspillet er inspirasjonen for vedlagte notat om frivillighet, som 
legger grunnlaget for drøftingen på Generalforsamlingen 2020. I notatet skrives det om 
forventinger, kommunikasjon og kultur i NMS, samt konkrete eksempler og forslag på 
hvordan frivilligheten kan samkjøres og struktureres på måter som er mest mulig givende og 
logiske for alle parter.  Dokumentet er på ingen måte et fasitsvar, men tankegods til 
drøftingen.  

Det foreslås derfor følgende spørsmålsstillinger til drøfting: 

1.Hvilke målrettede oppgaver ønsker NMS å fokusere på, nasjonalt og internasjonalt som gir 
mening for en stor del personer, og som man kan samles om?  

2. Hvordan skal nye frivillige bli engasjert i NMS? 
· Til å drive arbeidet videre på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan 
· Til å få eierskap til NMS og bli motivert til å bidra 

 
3. Hvordan skal arbeidsfordelingen være mellom de frivillige og de ansatte? Hva ønskes i 
praksis? 
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4. Hvilke oppgaver skal regionstyrer og områdeutvalg ha? 
 
Eksempler: 

· Arrangementer? 
· Koordinering av ressurser? 
· Bindeledd mellom grasrot og ansatte? 
· Oppfølging av gjenbruksbutikker? 
· Delta i organisasjonsbygging, ideologi, misjonssatsing, strategiarbeid? 
· Økonomi? 

 
Forslag til vedtak: Generalforsamlingen drøftet saken om frivillighet i NMS og ber landsstyret 
ta med momentene fra drøftingen med i det videre arbeidet med temaet. 
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til saksingress til NMS Generalforsamling 2020 
 

Vedlegg: 
Veien videre - sammen 
 
NMS Landsstyre - 03/20 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til saksingress til NMS Generalforsamling 2020 
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Sakspapir 

Saksbehandler Jeffrey Huseby, Generalsekretær 

ArkivsakID 19/444 
Arkiv NMSA-003 Strategi og årsmelding 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
04/20 

 

NMS Landsstyre B 10.01.2020 
 
Nytt grunnlagsdokument om misjon, Kjærligheten tar aldri slutt, behandling 3 i landsstyret  

Saksopplysninger: 
Som kjent hadde landsstyret hadde oppe en sak om nytt grunnlagsdokumentet i sak 43/19 i 
juni 2019. Da saken skulle opp i septembermøtet, ble den utsatt pga tidspress. 
Arbeidsgruppen gjorde imidlertid ferdig den versjonen som ble forelagt for lederkonferansen i 
begynnelsen av november, samt en engelsk versjon. 
 

I løpet av høsten 2019 ble det samlet inn en rekke uttalelser og kommentarer til dokumentet. 
Dokumentet ble presentert på en NMS Info for alle ansatte, noen ansatte sendte inn 
kommentarer enkeltvis og dessuten er dokumentet behandlet i regionstyreledermøtet, 
lederforum og lederkonferansen i november. Alle tilbakemeldingene ble gjennomgått av 
arbeidsgruppen i to møter, 10/12 og 3/1. Man vil se at arbeidsgruppen har tatt hensyn til 
mange av innspillene.  
 

Siste utgave i norsk versjon er vedlagt. Planen er at dette skal presenteres og drøftes på 
samlinger i NMS utover vårsemesteret og på generalforsamlingen til sommeren. 
Arbeidsgruppen mener at dokumentet kan betraktes som ferdig og at det er klart til å vedtas.  
Sist ble grunnlagsdokumentet vedtatt av landsstyret og arbeidsgruppen anbefaler å følge den 
praksisen. Generalforsamlingen anses som uegnet som redaksjonskomite for bearbeidelse av 
dokumentet. Dette er imidlertid opp til landsstyret å bestemme. Alternativet er å ha en ny 
runde med innspill fra generalforsamlingen og at landsstyret vedtar dokumentet til høsten.  
 

Arbeidsgruppen har berammet et møte i februar med tanke på å bearbeide den engelske 
versjonen av dokumentet. Under lederkonferansen viste det seg at der var en del mangler i 
den engelske oversettelsen. 
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret vedtar å legge frem for generalforsamlingen grunnlagsdokumentet med de 
forslag til endringer som fremkom i møtet.   
 
Vedlegg: 
NMS GRUNNLAGSDOKUMENT JANUAR 2020 
 
NMS Landsstyre - 04/20 
 
NMS LS - behandling: 
Forslag fra Trond Vigesdal om et tillegg til grunnlagsdokumentet tas til orientering 
Forslag fra Eva Tokheim om endringer tas til orientering.  
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret vedtar å legge frem for generalforsamlingen grunnlagsdokumentet med de 
forslag til endringer som fremkom i møtet.   
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Sakspapir 

Saksbehandler Jeffrey Huseby, Generalsekretær 

ArkivsakID 17/884 
Arkiv NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-

Landsstyre NMS 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

05/20 
 

NMS Landsstyre B 10.01.2020 
 
GF 2020 Utkast til landsstyrets treårsmelding 2018-2020, behandling 2  
 

Saksopplysninger: 
Det vises til LS-sak 80/19 med det det legges frem en justert versjon av landsstyrets 
treårsmelding som skal presenteres for generalforsamlingen 2020.  
 
I vedlagt forslag er det tatt hensyn til innspillene fra landsstyret under behandlingen av sak 
80/19.  
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret godkjenner justert versjon av treårsmelding 2018-2020 og ber om at den legges 
frem for generalforsamlingen til orientering.  
 

Vedlegg: 
LS treårsmelding, versjon januar 2020 
 
NMS Landsstyre - 05/20 
 
NMS LS - behandling: 
Per Ørjan Aaslid har sendt inn forslag til endringer i treårsmeldingen, disse tas i betraktning av 
administrasjonen før den endelige versjonen ferdigstilles.  
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret godkjenner justert versjon av treårsmelding 2018-2020 og ber om at den legges 
frem for generalforsamlingen til orientering med de endringene som framkom i møtet.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Jeffrey Huseby, Generalsekretær 

ArkivsakID 17/884 
Arkiv NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-

Landsstyre NMS 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

06/20 
 

NMS Landsstyre O 10.01.2020 
 
GF 2020 Kandidater til valg  
 

Saksopplysninger: 
Oversikt over kandidatene valgkomiteen nominerer til valg under NMS generalforsamling 
2020 ligger ved denne saken.  
 
I hht vedtektenes §§ 9-12 samt § 29 ble regionstyrene (områdeutvalgene i region Nord) våren 
2019 invitert til å foreslå kandidater. 
 
Kandidatene vil bli «offentliggjort» i forlegget som blir produsert i løpet av februar 2020. I 
forelegget presenteres:  

· kandidater til landsstyreleder i alfabetisk rekkefølge 
· kandidater til landsstyre i prioritert rekkefølge 
· kandidater til protokollkomité i alfabetisk rekkefølge 
· kandidater til valgkomité i prioritert rekkefølge 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar valgkomiteens nominasjon av kandidater til valg under NMS 
generalforsamling til orientering.  
 
Vedlegg: 
Oversikt kandidater til valg, NMS GF 2020 
 
NMS Landsstyre - 06/20 
 
NMS LS - behandling: 
Dirigentskapet må gjøres oppmerksom på at vedtektsendringene som ble foreslått i LS-møtet 
i september (se nedenfor) egentlig bare er en presisering, og at valget allerede under GF 2020 
kan avholdes i praksis på denne måten. 
 
Landsstyret går inn for at fremlagt forslag til endringer og justeringer i NMS grunnregler og 
vedtekter fremmes for NMS Generalforsamling i juni 2020 med følgende endring: 
 
Paragraf 10 endres:  
Siste setning: Det velges fem (5) faste medlemmer og fem (5) varamedlemmer. Tre (3) faste 
medlemmer velges i første valgomgang, deretter to (2) faste og fem (5) varamedlemmer. 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar valgkomiteens nominasjon av kandidater til valg under NMS 
generalforsamling til orientering.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Jeffrey Huseby, Generalsekretær 
ArkivsakID 20/2 

Arkiv NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-
Landsstyre NMS 

   

Saksnr Utvalg Type Dato 
07/20 

 

NMS Landsstyre D 10.01.2020 
 
Åpen post, landsstyret januar 2020  
 

Saksopplysninger: 
Orienterings- og drøftingstema som blir tatt opp i møtet uten egne sakspapir. Tema som ikke 
er skrevet inn før møtet, gjengis i fanen «Behandling» når referatet skrives:  

· Neste ordinære landsstyremøte blir 7.februar 2020. Sted: Misjonsmarka 1, 
Stavanger  

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret har drøftet sakene. 
Landsstyret tar sakene til orientering. 
 
 
NMS Landsstyre - 07/20 
 
NMS LS - behandling: 
Er tidsrammene for møtene litt for stramme? Det blir noen ganger liten tid til å drøfte sakene 
skikkelig.  
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret har drøftet sakene. 
Landsstyret tar sakene til orientering. 
 
 
 
 

 
 
 


