
  

 

 
 

Møtebok for 
NMS Landsstyre 

 
Møtedato: 07.02.2020 
Møtested: Misjonsmarka 1, Stavanger 
Møtetid: Kl. 09:30 - 16:30 
 
 
I tillegg til å behandle sakene som fremkommer av sakslisten, gjennomførte landsstyret en 
ekstraordinær generalforsamling for NMS Eiendommer AS.  
 
 
 

Til stede Andreas Danbolt, Evy Bodil Brun, Evy Torunn Nyvoll, Helge S. Gaard, 
Per Ørjan Aaslid, Rigmor Frøyen, Trond Hjorteland, Eva Tokheim, 
Jeffrey Huseby, Sigurd Egeland 

Forfall Marie Cathrine Løver Thu 

Administrasjonen Kari Anne Moen Salte (sak 09/20 og sak 13/20),  
Else Storaas Vatne (sak 19/20) 

 

Saksliste 

Saksnr Tittel 
  
08/20 Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret februar 2020 

09/20 Foreløpig regnskapsrapport NMS pr. desember 2019 

10/20 Innsamlingsrapport til LS, februar 2020 

11/20 Protokoller til landsstyret, februar 2020 

12/20 Generalsekretærens rapport til landsstyret, februar 2020 

13/20 Drøfting av finansiell strategi for NMS 

14/20 Evaluering av generalsekretær og arbeidsfordelingen mellom landsstyret og 
administrasjonen 

15/20 Konstituering av landsstyreleder 

16/20 Turné med generalsekretær 2020 

17/20 GF 2020 Vedr. planlegging av generalforsamling og sommerfest, status 
februar 2020 

18/20 GF 2020 Plan for presentasjon av sakene under forhandlingene samt 
tidsplan 

19/20 Åpen post, landsstyret februar 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 

08/20 
 

NMS Landsstyre B 07.02.2020 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret februar 2020  
 

Saksopplysninger: 
Landsstyret er kalt inn til møte 7.februar 2020 for å behandle 12 saker (08-19/20). 
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret godkjenner innkallingen.  
Landsstyret godkjenner sakslisten.  
 
 
NMS Landsstyre - 08/20 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret godkjenner innkallingen.  
Landsstyret godkjenner sakslisten.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Kari Anne Moen Salte, Økonomileder 

ArkivsakID 19/457 
Arkiv NMSA-133 Regnskapsrapporter 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
09/20 

 

NMS Landsstyre O 07.02.2020 
 
Foreløpig regnskapsrapport NMS pr. desember 2019  
Regnskapsrapport til LS (ikke konsern) 

Saksopplysninger: 
Foreløpig regnskapsrapport for NMS pr. desember 2019 legges frem for landsstyret møtet.  
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar foreløpig regnskapsrapport for NMS per 31. desember 2019 til orientering.  
 
 
NMS Landsstyre - 09/20 
 
NMS LS - behandling: 
Foreløpig regnskapsrapport for NMS per 31.12.2019 viser et lite overskudd. 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar foreløpig regnskapsrapport for NMS per 31. desember 2019 til orientering.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Sigurd Egeland, Leder NMS Fundraising 

ArkivsakID 20/60 
Arkiv  
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
10/20 

 

NMS Landsstyre O 07.02.2020 
 
Innsamlingsrapport til LS, februar 2020  
 

Saksopplysninger: 
Innsamlingsrapporten for 2019 viser en markant nedgang i forhold til 2018. I forhold til budsjettet 
ligger vi rundt to millioner bak. Her kan det komme noen endringer ennå, ikke alt er ferdigført. Vi 
har gjort en foreløpig analyse av tallene, se under tabellen,  
 
Radetiketter 2018 2019  
Anledningsgave 729 565 630 875 -98 690  
DM 3 949 392 2 339 918 -1 609 474  
Fast giver 22 838 482 22 673 250 -165 232  
Foreningsgave 15 009 023 13 482 029 -1 526 994  
Lotteri 909 370 731 574 -177 796  
Menighetsavtale 6 863 014 6 949 411 86 397  
Minnegave 704 688 571 152 -133 536  
Misjonsmesse 6 942 811 7 093 446 150 635  
Misjonstidende - bladgiro 2 213 637 1 931 281 -282 356  
Misjonstidende 
abonnement 

1 010 969 984 365 -26 604  

NMS enkeltmedlem 784 855 935 572 150 717  
Tilfeldige gaver 15 787 639 11 128 121 -4 659 519  
Webgaver 397 268 297 700 -99 568  
SMS-gave 44 646 80 761 36 115  
Store gaver > 500.000 4 600 000 1 100 000 -3 500 000  
Menighetsofringer 3 898 718 4 123 065 224 347  
Spleisgave 73 898 306 572 232 674  
Bedriftsgaver  693 501 693 501  
Totalsum 86 757 976 76 052 592 -10 705 383  
 
 
DM 
I 2018 hadde vi en ekstrainnsamling på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen. Denne ga 
nesten 2 millioner i gaver, og det forklarer noe av nedgangen i 2019. Hvis vi ser bort fra 
ekstrainnsamlingen er det allikevel en nedgang, noe vi også registrerer på giroer som følger med 
Misjonstidende.  
 
Fast giver 
Vi ser en liten nedgang fra 2018. I realiteten er det sannsynligvis en liten oppgang fra privatpersoner, 
da det i 2018 ble ført noen gaver fra bedrifter på denne posten. Disse er i 2019 i hovedsak flyttet til 
egen kategori.  
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Foreningsgave 
Antall foreninger som sendte inn gaver i 2019 gikk ned til 847 fra 937 i 2018. Noe over 1100 
foreninger var registrert i basen i 2019, og rundt 300 av disse er det ikke registrert noen gave fra. 
Noe penger kan imidlertid være ført som fast giver. Rundt 75 foreninger er registrert nedlagt i 2019, 
mens det ble lagt til tre nye.  
 
Tilfeldige gaver 
En av årsakene til den store nedgangen fra 2018 er blant annet at gavene fra KG-aksjonen 2018 er 
ført her. Den var på rundt 2 millioner. I tillegg er utbytte fra Ekornesstiftelsen ført på denne posten, 
der ble det tatt ut 2 millioner i 2018 og ingenting i 2019.  
 
Store gaver 
Her føres gaver over 500.000. I 2019 var tallet uvanlig lavt, snittet for de siste fem årene har ligget 
på rett i overkant av tre millioner. Store gaver kommer i hovedsak fra Øst eller Stavanger, og i 2019 
kom det ingen slike gaver fra Stavanger. Det er også slik at disse gavene er uforutsigbare. I løpet av 
de siste fem årene er det bare én person som har gitt stor gave ved to anledninger.  
 
Diverse 
Etter innføringen av Spleis er det naturlig at noen av anledningsgavene blir ført her, og vi ser en 
liten oppgang. Det er også verdt å merke seg at det er en liten oppgang i inntekter fra menigheter.  
 
Testamentariske gaver 
Det er foreløpig ikke en full oversikt over testamentariske gaver for 2019, men alt tyder på at det 
ligger vesentlig over budsjett. 
 
NMS Gjenbruk 
NMS Gjenbruk har hatt en omsetningsøkning på noen over seks millioner i 2019. Utgiftene har gått 
noe opp, men ikke vesentlig. Det regnskapsmessige overskuddet vil bli en del lavere enn 
omsetningsøkningen skulle tilsi, da noen av utgiftene til butikkledersamling i 2020 føres på 2019.  
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar innsamlingsrapporten for 2019 til orientering. 
 
 
NMS Landsstyre - 10/20 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar innsamlingsrapporten for 2019 til orientering. 
 
 
 
 

  



Side 6 av 21 
 

Sakspapir 

Saksbehandler Jeffrey Huseby, Generalsekretær 

ArkivsakID 20/4 
Arkiv NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-

Landsstyre NMS 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

11/20 
 

NMS Landsstyre O 07.02.2020 
 
Protokoller til landsstyret, februar 2020  
 

Saksopplysninger: 
Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:  
 
Ledermøte: 26.11.2019, 10.12.2019, 07.01.2020, 28.01.2020 
 
Regionstyremøter:  

Region Bjørgvin: 08.05.2019, 24.09.2019, 18.11.2019 
Region Møre: 12.12.2019 
Region Stavanger: 19.11.2019 
Region Sør: 20.01.2020 
Region Trøndelag: 06.11.2019 
Region Øst 11.11.2019 

 
Fra Globalt ledermøte:  

Møte 26.11.2019, 11.12.2019, 07.01.2020, 21.01.2020 
 

Fra NMS Gjenbruk:  
Møte november 2019 

 
Protokoller fra NMS Eiendommer AS:  

· Styremøte 30.08.2019 
· Styremøte 25.10.2019 

 
Protokoller fra VID Vitenskapelige høgskole:  

· - 
 

Hovedkomiteen GF/SF 2020:  
· Møte 25.11.2019 

 
Andre:  

· Møte i protokollkomiteen, november 2019 
 
Årsmelding regionene:  

· - 
 
Protokollene/meldingene sendes samlet til landsstyret i eget vedlegg. 
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar de framlagte protokollene/meldingene til orientering. 
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NMS Landsstyre - 11/20 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar de framlagte protokollene/meldingene til orientering. 
 
 
 
 

  



Side 8 av 21 
 

Sakspapir 

Saksbehandler Jeffrey Huseby, Generalsekretær 

ArkivsakID 20/6 
Arkiv NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-

Landsstyre NMS 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

12/20 
 

NMS Landsstyre O 07.02.2020 
 
Generalsekretærens rapport til landsstyret, februar 2020  

Saksopplysninger: 
Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser: 

· 29.januar: SMM overrekkelse, Oslo 
· 29.januar: Generalsekretærmøte, Oslo 
· 13.desember: Styremøte Mentor Medier, Oslo 

 
Interne møter/kurs/medarbeidersamlinger:  

· 27.-28.november: Møte i styret for NMS Gjenbruk, Gardemoen 
· 29.-30.november: Landsstyremøte 
· 3.desember: Adventssamling Misjonsmarka 
· 3.desember: Thanksgiving samling Misjonsmarka 
· 10.desember: Revisjon nytt grunnlagsdokument om misjon 
· 11.desember: Møte, gjennomgang av omorganisering SIK 
· 11.desember: Skypemøte med regionstyrelederne og representanter  

for områdeutvalgene i Nord 
· 17.desember: Juleavslutning avdeling 
· 17.desember: Juleavslutning alle ansatte NMS, NMSU og NMSE Stavanger 
· 2.januar: Møte om NLA 
· 3.januar: Møte om grunnlagsdokument om misjon 
· 3.januar: Møte om NMS Drift og underskudds garanti 
· 4.januar: Åpen presentasjon utbyggingsplaner for Misjonsmarka 
· 6.januar: Budsjettmøte 
· 10.januar: Landsstyremøte 
· 28.januar: Gjennomgang omorganisering 

 
Besøk hos/med/av samarbeidspartnere:  

· Ingen i perioden 
 

Besøk i arbeidet i Norge: 
· 5.januar: Hellige Tre Kongers fest og gudstjeneste, Mandal 
· 5.januar: Hellige Tre Kongers fest, Lyngdal 

 
Representasjon: 

· 29.november: 50-årsjubileum, VID Sandnes 
· 27.januar: Mottakelse misjonsuka, Oslo 

 
Brev til landsstyret:  

·  Ingen i perioden 
Annet: 

· Uke 49, 50, 51 og 52: avspasering/delvis avspasering 
· I perioden: medarbeidersamtaler 
· 8.-9.januar: avspasering/seniordag 
· Uke 3 og 4: Studiepermisjon, Solstrandprogrammet 



Side 9 av 21 
 

Aktuelle saker i generalsekretariatet: 
· Kunstverk/bilde av Håkon Bleken: Håkon Bleken har laget et bilde til inntekt for NMS. 

Detaljene omkring salg av bildet er ikke klarlagt, men vi ser for oss at det kan selges på GF, 
Olavsfest og andre steder. Bildet er et silketrykk som er trykket opp i 150 signerte og 
nummererte eksemplarer. I tillegg til å selge det, kan det brukes i promotering, som 
gevinst etc.  

· Rekruttering av styret til NMS Drift: På oppfordring fra styreleder i NMSE har 
generalsekretær rekruttert 4 styremedlemmer til styret i NMS Drift i tillegg til ansatte 
representant. Styreleder i NMSE fungerer inntil videre som styreleder.  

· Rekruttering av ekstra styremedlem i NMSE: Generalsekretær har forespurt og fått positivt 
svar fra Knut Nesje om å sitte i styret for NMSE. Nesje har særlig kompetanse innen 
offentlige reguleringsplaner og søknader om omregulering.  

· Grunnlagsdokument om misjon: Arbeidsgruppen anser seg ferdige med det nye 
grunnlagsdokumentet. Dette har vært gjenstand for korrektur og er nå til oversettelse til 
engelsk. Arbeidsgruppen skal gå gjennom den engelske versjonen og kvalitetssikre den.   

· Mentor Medier: Vi har fått en henvendelse om salg av aksjene våre i Mentor Medier. Dette 
har innbrakt om lag 1 mill kroner, men generalsekretær avslo da det er kjent at de som gav 
tilbud i et tilfelle solgte aksjene videre for det dobbelte. Dette er imidlertid en sak som 
landsstyret kan være oppmerksom på og vurdere om man skal gå aktivt ut for å selge 
disse. Noen vil kanskje mene at NMS ikke er til for å ha aksjer, men andre vil vektlegge at 
man i sin tid var med på å kjøpe aksjer i Vårt Land for å sørge for at det ble utgitt en kristen 
dagsavis. 

· Gjennomgang av omorganiseringen. Det lykkes generalsekretær å få ned prisen betydelig 
ved at VID viste stor velvilje og imøtekommenhet. Arbeidet med selve gjennomgangen er 
godt i gang og tidsplanen går ut på å få rapporten innen utgangen av mars. 
Gjennomgangen benytter både kvalitativ og kvantitativ metode. Vi har stor tro på at 
ledelsen får et godt verktøy med henblikk på den videre organisering av NMS.  

· Annet? 
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret februar 2020, til orientering.  
 

Vedlegg: 
Styreinstruks for Landsstyret 
Delegeringsreglement 2017 
 
NMS Landsstyre - 12/20 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret februar 2020, til orientering.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Kari Anne Moen Salte, Økonomileder 

ArkivsakID 20/63 
Arkiv NMSA-120 Generelt om økonomiforvaltning 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
13/20 

 

NMS Landsstyre D 07.02.2020 
 
Drøfting av finansiell strategi for NMS  

Saksopplysninger: 
Vedlagt er brev fra styret i NMS Eiendommer AS (NMSE) vedrørende finansiell strategi for NMS i 
årene som kommer. Administrasjonen foreslår at notatet unntas offentlighet ettersom saken er 
under utredning/behandling.  
  
Saken har vært oppe til behandling i styret for NMSE 29.11.19. Utgangspunktet for notatet er at en 
god forvaltning av NMS sine eiendommer vil kunne frigjøre kapital som kan investeres for å styrke 
NMS sine finansielle verdier og komme misjonsarbeidet til gode. Dette ligger et stykke frem i tid, 
men styret i NMSE mener at denne saken er så viktig at arbeidet med dette på påbegynnes nå.  
  
Som kjent kan NMS sine eiendommer deles inn i tre kategorier; leirstedene, eiendommer som er 
disponert for utvikling/eget bruk samt eiendommer som kan disponeres til utvikling. Notatet 
redegjør for størrelsen på verdiene og hvilke utsikter NMS har for avkastning på disse.    
  
Styret i NMSE ser for seg at egenkapitalen som opparbeides dels bør reinvesteres i eiendom og dels 
bør investeres på andre måter. Den andelen som skal forvaltes på andre måter enn i eiendom, 
foreslår styret skal forvaltes av et eget styre/råd med medlemmer som har den riktige kompetansen 
til dette.  
  
Administrasjonen oppfordrer landsstyret om å drøfte saken og gi føringer for hvordan man ser på 
den. Det anbefales å la saken modnes samtidig som man vurderer hvilken kompetanse et slikt 
styre/råd skal ha, hvilke retningslinjer styret/rådet skal ha og hvem som kan være potensielle 
kandidater.  
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret har drøftet saken om finansiell strategi for NMS og ber administrasjonen forberede en 
ny sak i tråd med føringene i møtet til landsstyrets møte i juni 2020.   
 

Vedlegg: 
Finansiell strategi, innstilling til LS, 13.01.20 
 
NMS Landsstyre - 13/20 
 
NMS LS - behandling: 
• Landsstyret i NMS inviterer styret i NMSE til å bidra med å definere hvilken kompetanse det er 

bruk for i et eventuelt forvaltningsorgan.  
• Viktig å sikre at forvaltningen skjer etter NMS sine verdier. Et eventuelt forvaltningsorgan må 

legges under landsstyret. NMS kan trenge å styrke administrasjonen med noen som har 
kompetanse innen finans og forvaltning.  

• Det er naturlig at landsstyret trekker de store linjene med tanke på rammer og retningslinjer for 
et eventuelt fond. 
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NMS LS - vedtak: 
Landsstyret har drøftet saken om finansiell strategi for NMS og ber administrasjonen forberede en 
ny sak i tråd med føringene i møtet til landsstyrets møte i juni 2020.   
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Sakspapir 

Saksbehandler Jeffrey Huseby, Generalsekretær 

ArkivsakID 20/3 
Arkiv NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-

Landsstyre NMS 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

14/20 
 

NMS Landsstyre D 07.02.2020 
 
Evaluering av generalsekretær og arbeidsfordelingen mellom landsstyret og administrasjonen  
 

Saksopplysninger: 
Avslutning av et arbeidsforhold er en anledning til å tenke etter og gjøre seg noen tanker om 
hvordan samarbeidet og arbeidet som sådan har vært. Generalsekretær legger derfor frem en enkel 
sak om det. Dette er ikke en systematisk og grundig evaluering, men mer en invitasjon til en 
samtale der landsstyret som arbeidsgiver og generalsekretær som arbeidstaker sammen kan 
reflektere over samarbeidet. Målet er etter mitt skjønn å lære av det vi har hatt sammen når våre 
veier skilles. 
 
Jeg kan tenke med å ta opp følgende temakretser:  

1. Kompetanseheving: Landsstyret og generalsekretær har behov for kompetanse for å gjøre 
en så god jobb som mulig. Har dette landsstyret og denne generalsekretæren hatt det? 
Hvilken kompetanse trenger landsstyret? Hvilken kompetanse trenger generalsekretær? 
Hvor kan etterspurt kompetanse og læring innhentes?  

2. Oppgavefordeling: Landsstyret og generalsekretær/administrasjonen har forskjellige 
oppgaver og roller. Har fordelingen vært god? Er landsstyret fornøyd med 
oppgavefordelingen? Arbeidet på «riktig» detaljnivå? Styreinstruks og 
delegeringsreglement som landsstyret har vedtatt kan benyttes i forberedelsen til denne 
saken.  

3. Åremålsordningen: Hvilke refleksjoner gjør landsstyret og generalsekretær seg etter at vi nå 
har praktisert åremålsordningen? Er der forbedringspotensialer? Hvilke? Bør ordningen 
fortsette?  

4. Saksforberedelsene: Har disse vært sakssvarende? Har landsstyret fått tid og ro nok i 
arbeidet til å ta tak i de viktigste landsstyre sakene? Har landsstyret måttet saksbehandle 
for mye/for lite i møtene? Har sakspapirene vært for omfattende/for lite omfattende? 
Kommet i tide?   

5. Tilbakemeldinger: Har landsstyret og generalsekretær/administrasjon gitt hverandre den 
nødvendige feedback? Er der områder hvor dette kunne ha vært bedre?  

Jeg ser altså for meg en samtale om disse og andre punkter som landsstyret måtte bringe til torgs. 
Når man skal reflektere sammen over forbedringspotensialet er det kanskje nærliggende å tenke 
på områder der man opplever samarbeidet kunne ha vært bedre. Det er imidlertid også viktig å ha 
for øye de sakene og situasjonene der tingene har fungert!  
 
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret drøftet samarbeidet med generalsekretær og momenter fra samtalen tas med i det 
videre arbeidet.     
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NMS Landsstyre - 14/20 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret drøftet samarbeidet med generalsekretær og momenter fra samtalen tas med i det 
videre arbeidet.     
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Sakspapir 

Saksbehandler Jeffrey Huseby, Generalsekretær 

ArkivsakID 20/3 
Arkiv NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-

Landsstyre NMS 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

15/20 
 

NMS Landsstyre B 07.02.2020 
 
Konstituering av landsstyreleder  

Saksopplysninger: 
I forbindelse med at landsstyreleder valgt av NMS Generalforsamlingen (GF) i 2017, Helge S. Gaard, i 
sak 87/19 ble ansatt som generalsekretær i NMS, er det nødvendig å konstituere en person til å 
ivareta vervet som landsstyreleder frem til GF velger ny leder i juni 2020.  
 
Landsstyremedlem Per Ørjan Aaslid, f.08.02.1968, har sagt seg villig til å bli konstituert som leder for 
resten av landsstyreperioden.  
 
Etter eget ønsker fortsetter Rigmor Frøyen som nestleder (jamf. LS-sak 42/18).  
 
Konstitueringen medfører at varamedlem Eva Tokheim (valg som 2.vara, GF 2017) går inn som 
ordinært medlem for samme tidsrom. Det vurderes ikke som hensiktsmessig at person valgt som 
3.vara (GF 2017) deltar på de to siste møtene som gjenstår i landsstyreperioden, med mindre det er 
forfall som medfører at landsstyret ikke er beslutningsdyktig.   
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret vedtar at Per Ørjan Aaslid konstitueres som NMS landsstyreleder for perioden 
17.02.2020-28.06.2020.  
 
 
NMS Landsstyre - 15/20 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret vedtar at Per Ørjan Aaslid konstitueres som NMS landsstyreleder for perioden 
17.02.2020-28.06.2020.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Sigurd Egeland, Leder NMS Fundraising 

ArkivsakID 20/3 
Arkiv NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-

Landsstyre NMS 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

16/20 
 

NMS Landsstyre O 07.02.2020 
 
Turné med generalsekretær 2020  

Saksopplysninger: 
Tilsetting av ny generalsekretær gir oss en mulighet til å gjøre både generalsekretæren og NMS 
bedre kjent i Norge. Fra 21. april til 10. mai skal Helge S. Gaard ut på turne i hele landet. Vi 
kombinerer generalsekretærens rundreise for med en turne med Levi Henriksen og Babylon 
Badlands. Vi legger opp til en turne som har arbeidstittelen «Tear down this wall» - vi vil altså rive 
ned murer. 

Levi Henriksen har vokst opp i en pinsevennfamilie. Selv om han kanskje ikke helt lever innenfor de 
tradisjonelle pinsevenn- eller misjonsnormene, har han aldri tatt avstand fra oppvekst eller tro.  

Under turneen vil Helge S. Gaard møte NMS-folk fra Finnmark til Agder, han vil preke på 
gudstjenester, holde bibeltimer, delta på torgmøter og stand. 10 kvelder spiller rockebandet til Levi 
Henriksen konserter. På disse konsertene introduserer Helge artistene. Vår bestilling til Levi 
Henriksen er at bandet skal holde ordinære konserter, men at disse skal ha et «snev av misjon». Han 
har også lovet å skrive en egen sang til turneen.  

Fra NMS vil også andre aktører være med. NMS Gjenbruk vil dra nytte av oppmerksomheten en slik 
turné gir, og håper å danne grunnlag for å starte nye butikker. Levi Henriksen vil også ha noen 
minikonserter i gjenbruksbutikker underveis. Seksjon Mobilisering ser dette som en mulighet til å 
treffe nye folk, og vil være aktivt med under hele turneen.  

Nedenfor er en skissemessig framstilling av programmet. Styremedlemmer oppmuntres til å møte 
opp når turneen passerer, og vi håper at dette kan bli en organisasjonsbyggende begivenhet for 
NMS.  

Dato Sted Aktører 
21.4. Bodø  Helge 
22.4. Tromsø  Helge 
23.4. Alta Levi og Helge 
24.4. Troms  Levi og Helge 
25.4. Bodø  Levi og Helge 
26.4. Trondheim Levi og Helge 
28.4. Trondheim  Helge 
29.4. Ålesund Levi og Helge 
30.4. Brumunddal Levi og Helge 
1.5. Oslo (?) Levi og Helge 
2.5. Oslo/Østfold Levi og Helge 
3.5. Tønsberg Helge 
4.5. Drammen Helge 
7.5. Skien Helge 
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7.5. Arendal Helge 
8.5. Kristiansand Levi og Helge 
9.5. Lyngdal (?) Levi og Helge 
9.5. Stavanger-området Levi og Helge 
10.5. Stord Helge 
10.5. Bergen Levi og Helge 

 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar saken til orientering.  
 
 
NMS Landsstyre - 16/20 
 
NMS LS - behandling: 
Husk invitasjon til avtalemenighetene langs ruta. 
Muligheten for å stikke innom Harstad og områdestevnet den 25.april? 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar saken til orientering.  
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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 

17/20 
 

NMS Landsstyre O 07.02.2020 
 
GF 2020 Vedr. planlegging av generalforsamling og sommerfest, status februar 2020  
 

Saksopplysninger: 
Det arbeides jevnt og trutt for å få legge grunnlaget for at vi skal ha innholdsrike og fine 
sommerfest- og generalforsamlingsdager sammen i Ålesund i slutten av juni.  
 
Referat fra hovedkomiteens møter ligger ved sak om protokoller til landsstyret. Det vises til disse for 
mer info om komitearbeidet.  
 
Det nevnes likevel:  

· Brosjyre om arrangementet er i ferd med å sluttføres. Brosjyren sendes ut til mange 
gjennom vedlegg til Misjonstidende 2/2020. For å nå enda flere må den i tillegg 
distribueres ut i regionene. Vedlagt saken finner dere et (tidlig) utkast til brosjyren.  

· Forelegget er oversendt ekstern grafisk formgiver som er engasjert for å sette det opp 
grafisk før trykking. Foreleggene skal være NMS i hende i slutten av februar slik at de kan 
sendes ut fortløpende når påmeldingen starter.   

· Påmeldingen vil åpne rundt 1.mars 2020 
 
Forhandlingssekretariatet:  

· Flere personer er på plass i forhandlingssekretariatet samt at det er gjort noen endringer 
etter at landsstyret sist ble forelagt en oversikt. Se vedlegg for oppdatering.  

 
Praktisk for landsstyret:  

· Medlemmer av landsstyret får dekket reise, overnatting og mat ifbm SF/GF på samme 
vilkår som ansatte i organisasjonen. Se vedlagt brev til ansatte for mer info   

· For å slippe å legge ut for påmeldingsavgift mm vil landsstyret få tilgang til påmelding for 
ansatte. Lenke til denne vil bli sendt dere pr. mail når denne er klar. Dersom dere skal ha 
med familie må disse bruke den ordinære påmeldingen på https://nms.no/sommerfest-
og-gf-2020/  

· Sittende landsstyre skal ha sitt siste møte i Ålesund, onsdag 24.juni ca. kl. 17.00-20.00 og 
det er derfor ønskelig at landsstyret ankommer byen i forkant av møtet 

· Torsdag morgen kl. 09.00 vil landsstyret bli invitert til mottakelse hos Ålesund kommune 
 
NMS Generalforsamling 2023:  

· Det ble desember 2019 sendt forespørsel til region Trøndelag om å være arrangør for NMS 
generalforsamling i 2023. Regionstyret har gitt en foreløpig positiv respons på dette.  

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret takker for orienteringen om arbeidet med å planlegge NMS Generalforsamling og 
sommerfest 2020.  
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Vedlegg: 
Utkast GF-avis/brosjyre NMS GF/SF 2020 
Oppdatert oversikt forhandlingssekretariat NMS Generalforsamling 
Om NMS' generalforsamling og sommerfest 2020, brev til ansatte 
 
NMS Landsstyre - 17/20 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret takker for godt arbeid i planleggingen av NMS Generalforsamling og sommerfest 2020, 
og takker for orienteringen.  
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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 

18/20 
 

NMS Landsstyre B 07.02.2020 
 
GF 2020 Plan for presentasjon av sakene under forhandlingene samt tidsplan  
 

Saksopplysninger: 
Administrasjonen foreslår sakene som skal behandles under generalforsamlingen 2020 presenteres 
som følger:  

· Velkomst og valg av dirigentskap: Per Ørjan Aaslid – 8 minutt 
· Konstituering av forhandlingssekretariat: dirigentskapet – 1 min 
· Godkjenning av innkalling og saksliste: dirigentskapet – 1 min 
· Godkjenning av forhandlingsreglement: dirigentskapet – 1 min 
· Åpen mikrofon: dirigentskapet – 5 min 
· Landsstyrets treårsmelding: Per Ørjan Aaslid – 20 min 
· Protokollkomiteens rapport: leder av protokollkomiteen Reidun Nesvik Birkeland – 15 min 
· Endring av grunnregler og vedtekter: Eva Tokheim – 10 minutt 
· Valg av landsstyrets leder: leder av valgkomiteen Inger Øybekk – 10 min 
· Valg av faste medlemmer landsstyret: leder av valgkomiteen Inger Øybekk – 8 min 
· Valg av protokollkomité: leder av valgkomiteen Inger Øybekk – 5 min 
· Valg av valgkomité: leder av valgkomiteen Inger Øybekk – 5 min 
· Misjonsdokumentet: Rigmor Frøyen – 10 min og Trond Hjorteland – 10 min 
· Valg av varamedlemmer landsstyret: leder av valgkomiteen Inger Øybekk – 3 minutt 
· Fremlegging av rapport om frivillighet i NMS: Andreas Danbolt – 10 minutt og Evy Bodil 

Brun – 10 min 
 
Minuttanvisningen referer til tidsramme for å legge frem/presentere saken. Det er i tillegg satt av tid 
til innlegg og drøftinger av den enkelte sak.  
 
Der det er behov for å presentere sakene ved bruk av PowerPoint må dette avtales med teknisk 
ansvarlig i god tid før GF. I presentasjonen er det ikke nødvendig å få med alt som står i 
saksdokumentene, da det må forutsettes at delegatene har lest sakspapirene på forhånd.  
 
Forslag til tidsplan for forhandlingene ligger ved. Denne er retningsgivende, og dirigentskapet har 
myndighet til å gjøre justeringer underveis.  
 
Under forhandlingene bes landsstyret om å sitte samlet fremme i salen.  
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret vedtar plan for presentasjon av saker til GF 2020 i tråd med ingressen i saken.  
 

Vedlegg: 
Tidsplan for forhandlingen, GF 2020 
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NMS Landsstyre - 18/20 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret vedtar plan for presentasjon av saker til GF 2020 i tråd med ingressen i saken.  
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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 

19/20 
 

NMS Landsstyre D 07.02.2020 
 
Åpen post, landsstyret februar 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 landsstyremøte blir 16.-19.april 2020. Sted: Carlisle, England  
· Fremlegging av rapport SMM 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret har drøftet sakene.  
Landsstyret tar sakene til orientering.  
 
 
NMS Landsstyre - 19/20 
 
NMS LS - behandling: 
• Arbeidsgruppe er nedsatt internt for å jobbe videre med SMM-samarbeidet. Påtroppende 

generalsekretær blir med på dette når han starter opp, og blir også med på møte i SMM i Oslo 
den 25.februar sammen med Else Storaas Vatne.  
Viktig å huske at det er menighetsrådene som bestemmer hvilke avtaler menigheten skal ha.  

• Spørsmål fra regionstyret i Trøndelag ifht generalforsamling og sommerfest 2023 ble drøftet og 
administrasjonen svarer regionstyret på henvendelsen.  

 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret har drøftet sakene.  
Landsstyret tar sakene til orientering.  
 
 
 
 

 
 
 


