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Møtebok for 
NMS Landsstyre 

 
Møtedato: 17.03.2020 
Møtested: Skype 
Møtetid: 12:00 - 14:00 
 
 
 
 
 
 

Til stede Andreas Danbolt, Evy Bodil Brun, Evy Torunn Nyvoll,                     
Marie Cathrine Løver Thu, Per Ørjan Aaslid, Rigmor Frøyen,         
Trond Hjorteland, Eva Tokheim 

Forfall  

Administrasjonen Per Ivar Johansen, Sigurd Egeland, Helge S. Gaard,                            
Kari Anne Moen Salte 

 
 

Saksliste 

 

Saksnr Tittel 
  
20/20 GF 2020 Vurdering og beslutning ifht. gjennomføring av arrangementet mtp 

pandemi/Korona 

21/20 Orientering til landsstyret om tiltak i NMS i situasjon med pandemi/Korona 
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Sakspapir 

Saksbehandler Per Ivar Johansen, fungerende generalsekretær 
ArkivsakID 17/884 

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

   
Saksnr Utvalg Type Dato 

20/20 
 

NMS Landsstyre B 17.03.2020 
 
GF 2020 Vurdering og beslutning ifht. gjennomføring av arrangementet mtp 
pandemi/Korona  
 

Saksopplysninger: 
Et tidligere ukjent koronavirus har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. 
Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019. Viruset 
ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. Sykdommen smitter 
mellom mennesker og har spredt seg fra Kina til store deler av verden, inkludert Europa 
og Norge. 
 
30. januar 2020 erklærte WHO utbruddet en «alvorlig hendelse av betydning for 
internasjonal folkehelse». 12. mars 2020 erklærte WHO utbruddet som en pandemi. 
 
Pr. i dag, 16.03.2020, er det påvist 1077 smittede personer i Norge, og man antar at 
mørketallene er store. 3 personer i Norge er døde som følge av Korona-smitte. FHI anslår 
at smittetoppen vil komme mellom mai og august i år og avta i andre halvår.  
 
For å redusere spredning av smitte, har regjeringen innført en rekke tiltak, bl.a. forbud 
mot kulturarrangementer og strenge restriksjoner på reiser både i inn- og utland. 
Flyselskapene permitterer sine ansatte og innstiller flyavganger. Det er innreiseforbud til 
Norge for utenlandske statsborgere. 
 
Generalsekretæren og hovedkomiteen for GF-Ålesund 2020 ber landsstyret ta stilling til 
om forberedelsene til GF skal fortsette, eller om arrangementet skal utsettes. 
 
Oppsummering av momenter som belyser saken ligger vedlagt saken. 
 
Forslag til vedtak: 

1. Landsstyret vedtar at arrangementet med sommerfest og generalforsamling 
slik det var planlagt 25.-28.juni 2020, avlyses.  

 
2. Landsstyret ber administrasjonen utrede muligheten og løsninger for å 

gjennomføre generalforsamlingen innen utgangen av 2020.  
 

3. Landsstyret ber administrasjonen sammen med hovedkomiteen for SF/GF 
utrede muligheten for å gjennomføre sommerfesten sommeren 2021.  

 
Landsstyret vil i sitt møte 16.april 2020 ta stilling til de forslag til løsninger for punkt 2 og 
3 som er fremlagt.  
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Vedlegg: 
Momenter til vurdering av gjennomføring NMS' sommerfest og generalforsamling, 2020 
 
NMS Landsstyre - 20/20 
 
NMS LS - behandling: 

• Både NLM og Normisjon har generalforsamling i 2021, det kan være uheldig å ha 
på samme tid.  

• Et digitalt arrangement kan gjøre at også flere kan delta enn de som har 
anledning til å reise.  

• Det er sannsynligvis ikke hensiktsmessig å planlegge et arrangement til høsten, 
siden vi ikke vet hvordan situasjonen rundt koronaviruset vil utvikle seg.  

 
NMS LS - vedtak: 

1. Landsstyret vedtar at arrangementet med sommerfest og generalforsamling 
slik det var planlagt 25.-28.juni 2020, avlyses.  

 
2. Landsstyret ber administrasjonen utrede muligheten og løsninger for å 

gjennomføre hele eller deler av generalforsamlingen i 2020 
 

3. Landsstyret ber administrasjonen sammen med hovedkomiteen for SF/GF 
utrede muligheten for å gjennomføre sommerfesten og eventuelt 
generalforsamling i Ålesund sommeren 2021.  

 
Landsstyret vil i sitt møte 16.april 2020 ta stilling til de forslag til løsninger for punkt 2 og 
3 som er fremlagt.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Per Ivar Johansen, fungerende generalsekretær 
ArkivsakID 20/3 

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

   
Saksnr Utvalg Type Dato 

21/20 
 

NMS Landsstyre O 17.03.2020 
 
Orientering til landsstyret om tiltak i NMS i situasjon med pandemi/Korona  
 

Saksopplysninger: 
Fungerende generalsekretær vil i møtet legge frem en muntlig orientering om 
vurderinger som er gjort og tiltak som er iverksatt i NMS, i forbindelse med situasjonen i 
landet – og verden for øvrig - med pandemi/utbrudd med koronavirus.  
 

· Beredskapsgruppens arbeid 
· Tiltak for ansatte med arbeidssted i Norge 
· Tiltak for ansatte med arbeidssted utenfor Norge 
· Behov for permitteringer eller lignede; NMSE, NMSU og NMS 
· Vurderinger av økonomiske konsekvenser på kort og lengre sikt 
· Hvilke umiddelbare følger får dette for NMS sitt arbeid, - innland og utland 
· Følger for arbeidet på noe lengre sikt 
· Områder hvor NMS blir spesielt rammet?  

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar orienteringen om vurderinger og tiltak ifbm pandemi/koronautbrudd, til 
etterretning.  
 
 
NMS Landsstyre - 21/20 
 
NMS LS - behandling: 
Landsstyret ber administrasjonen om å vurdere permitteringer for ansatte som mister 
sine arbeidsoppgaver i forbindelse med koronakrisen. 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar orienteringen om vurderinger og tiltak ifbm pandemi/koronautbrudd, til 
etterretning.  
 
 
 

 
 
 


