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Møtebok for 
NMS Landsstyre 

 
Møtedato: Torsdag 4.juni og fredag 5.juni 2020 
Møtested: Distansemøte 
Møtetid: Torsdag kl. 17.30-21.00 og fredag kl. 08.00-17.15 
 
I tillegg til å behandle sakene som fremkommer av sakslisten, gjennomførte landsstyret  

• Møte/samtale med region Stavanger 
• Ekstraordinær generalforsamling for NMS Eiendommer AS 

 
 

Til stede Andreas Danbolt, Evy Torunn Nyvoll, Helge S. Gaard, Marie Cathrine 
Løver Thu (ikke sak 45-46/20), Per Ørjan Aaslid, Rigmor Frøyen,     
Trond Hjorteland, Eva Tokheim, Sigurd Egeland 

Forfall Evy Bodil Brun 

Administrasjonen Kari Anne Moen Salte (sak 45/20 + 53/20), Anne Karin Kristensen + 
seksjonslederne i Global (sak 49/20), Per Ivar Johansen (sak 51-52/20), 
Silje Sjøtveit (sak 54/20)  

 

Saksliste 

Saksnr Tittel 
  
37/20 Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret juni 2020 

38/20 Generalsekretærens rapport til landsstyret, juni 2020 

39/20 Møteplan for NMS Landsstyre 2021 

40/20 Oppnevning legatstyret 

41/20 Oppnevning av medlemmer til gjenbruksstyret 2020-2023 

42/20 Protokoller til landsstyret, juni 2020 

43/20 Årsrapporter 2019 Hald, KVN, KVT, KG, NLA og VID 

44/20 Åpen post, landsstyret juni 2020 

45/20 Regnskapsrapport NMS per april 2020 

46/20 Innsamlingsrapport til LS, juni 2020 

47/20 Rapport fra SIKs gjennomgang av omorganiseringen i NMS 2015-2017 

48/20 Oppfølging av evaluering av Samarbeid menighet og misjon (SMM) 

49/20 Årsrapport 2019 NMS Global 

50/20 Årsrapport fra NMS Fundraising 2019 

51/20 Årsrapport fra Administrasjonsavdelingen - 2019 
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52/20 Retningslinjer for ansettelser i NMS - Revisjon 2020 

53/20 Økonomiforvaltning i NMS/drøfting av finansiell strategi 

54/20 Orientering om NMS Voksen - Småfellesskap 

55/20 GF 2020/2021 Vedr. planlegging av generalforsamling og sommerfest, status 
juni 2020 
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

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

Landsstyre NMS 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

37/20 
 

NMS Landsstyre B 05.06.2020 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret juni 2020  
 

Saksopplysninger: 
Landsstyret er kalt inn til møte 4.-5.juni 2020 for å behandle 19 saker (37-55/20). 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret godkjenner innkallingen. 
Landsstyret godkjenner sakslisten.  

 
 
NMS Landsstyre - 37/20 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret godkjenner innkallingen. 
Landsstyret godkjenner sakslisten.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 20/6 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
38/20 

 

NMS Landsstyre O 05.06.2020 
 
Generalsekretærens rapport til landsstyret, juni 2020  
 

Saksopplysninger: 
Grunnet situasjonen med pandemi/Covid-19 er de alle fleste møtene i perioden 
gjennomført som distansemøte. Det er også for hele perioden gjennomført ledermøte hver 
uke i istedenfor annen hver uke. Det er også gjennomført ekstraordinært globalt ledermøte 
i tillegg til de faste møtene annen hver uke.   
 
Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser: 

· 23.april: Digni-representantskapsmøte 
· 23.april: Møte valgkomiteen VID 
· 27.april: Generalforsamling Plussreiser Holding AS 
· 7.mai: Møte valgkomiteen VID 
· 8.mai: Møte i SMM-rådet 
· 15.mai: Møte mellom NMS og VID  
· 25.mai: Styremøte VID Holding 

 
Interne møter/kurs/medarbeidersamlinger:  

· 14.april: Opplæring Compello 
· 14.april: Møte i Nygatens bedehus 
· 15.april: Møte/samtale med NMSE 
· 16.april: Landsstyremøte 
· 17.april: NMS-NMSU-prat 
· 20.april: Samtale Øyvind Refvik 
· 21.april: Møte SMM-evaluering 
· 21.april: Ekstra lederforum 
· 21.april: Samtale MAF 
· 22.april: Konsernmøte 
· 24.april: Møte om rapport fra SIK 
· 27.april: Oppstartsmøte leietaker NMS 
· 29.april: Møte med Øyvind Refvik og Rolf Arne Tjøstheim 
· 29.april: Møte om deponeringsavtale mm, Misjons- og diakoniarkivet 
· 30.april: Møte om fremtidige prosesser 
· 4.mai: Møte om Sendt læringsfellesskap og NMS 
· 4.mai: Møte om SMM-evaluering 
· 4.mai: Samtale styreleder NMSE 
· 5.mai: Samtale om SU-saker 
· 5.mai: Samtale med Martin Eikeland vedr. samtale preses 
· 6.mai: Møte arbeidsgruppe lotteri 
· 7.mai: Arbeidsgruppe SMM 
· 7.mai: Samtale med NMSE 
· 13.mai: Møte om Campus Kampen 
· 13.mai: Møte om fremtidige kontorlokaler 
· 14.mai: Samtale med styreleder NMSE 
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· 14.mai: Møte om økonomiforvaltning i NMS 
· 19.mai: Tilsetting leder NMS Global 
· 19.mai: Møte om studentutveksling, Lovasoa, Madagaskar 
· 19.mai: Gjennomgang behov, fremtidige kontorlokaler 
· 26.mai: Møte om revisjon ELCT/NMS/FELM 
· 26.mai: Møte regionstyrelederne 

 
Besøk hos/med/av samarbeidspartnere:  

· Ingen i perioden 
 

Besøk i arbeidet i Norge: 
· Ingen i perioden 

 
Representasjon: 

· Ingen i perioden  
 

Brev til landsstyret:  
· Fra områdeutvalget for Oslo vest, Asker og Bærum «Bekymring for bemanningen 

på grunnplanet i NMS.» (se vedlegg) 
 
Aktuelle saker i generalsekretariatet: 
Sist LS-møte medio april skulle vært i Carlisle og starten på 6 uker på reise, - på turne rundt i 
landet og partnermøte i Kamerun. Det har blitt annerledes med utrolig mye interne digitale 
og viktige møter. Jeg har blitt kjent med NMS’ administrative struktur og har sett at mye 
fungerer selv om få er fysisk til stede på HA. 
 
Lotteri og basar: Saken startet med at Lotteritilsynet ikke ville gi godkjenning for 
lotteri/basar til en lokalforening. Etter medieoppslag og en hel del korrespondanse med 
andre organisasjoner, NORME og Lotteritilsynet, løste saken seg på en god måte. Basarer og 
misjonsmesser kan fortsatt ha sine lotterier til inntekt for viktige prosjekter rundt om i 
verden. Utfordringen var at Lotteritilsynet tolket regelverket slik at sentraladministrasjonen i 
NMS og i andre misjonsorganisasjoner ikke kunne videreformidle fortjenesten av lotteriet til 
humanitære prosjekter. De mente hver enkelt gruppe skulle sende direkte til det formålet 
de valgte. Dette er foreløpig løst. Det vil i løpet av høsten bli sendt ut høring på nye 
retningslinjer. Det er da viktig at NMS tilser at våre inntektsbringende aktiviteter lokalt, uten 
hinder i regelverket, kan fortsette som nå.   
 
Salg av aksjer i Mentor Medier: Privatpersoner tok kontakt og ønsket å kjøpe NMS’ aksjer i 
Mentor Medier AS. Etter en intern runde om at dette ikke er innen vårt formålsarbeid og der 
pris ble sjekket, solgte vi vår andel for ca. 1,4 mill kr. Vi har vært en passiv eier av denne 
aksjeposten. 
 
Deponeringsavtale med Misjons- og diakoniarkivet: I forbindelse med gjennomgang av 
innsparingsmuligheter var vi i kontakt med Misjons- og diakoniarkivet (MDA) om 
deponeringsavtalen som NMS har vedr NMS’ arkiv med MDA/VID. Avtalen skal reforhandles 
i løpet av 2020. Slik avtalen er nå, er betjeningsavgiften helt på grensen av hva NMS kan 
forsvare å betale for at MDA forvalter NMS arkivmateriale. Slik det ser ut nå vil prisen pr. 
hyllemeter i ny avtale gå opp.  Tiltak for likevel ikke å øke den totale kostnaden er å 
redusere på det totale antallet hyllemeter samt redusere antall hyllemeter med uordnet 
materiale. Administrasjonssekretær Jofrid Hjorteland har de siste ukene gått gjennom og 
ordnet deler av det uordnede materiale for å imøtekomme det sistnevnte. I samtale med 
MDA ble det hevdet at NMS arkivmateriale ikke bare er av misjonshistorisk verdi, men også 
av nasjonal kulturhistorisk verdi. Kassering av materiale vil således ikke være et alternativ 
hverken på kort eller lang sikt.  
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Stillingsstopp: Alle ledige stillinger har vært frosset med unntak av leder Global og daglig 
leder i NMS Drift AS. Haakon Kessel er tilsatt som leder i NMS Global og vil etter avtale tiltre i 
januar 2021. Anne Karin Kristensen har sagt ja til å stå vider i stillingen ut året. Prosess rundt 
tilsetting av daglig leder i NMS Drift AS pågår. 

Gjennomgang SIK rapport: Siste ukene har vi startet en prosess rundt den gjennomgang 
SIK har hatt av NMS, det gir anledning til læring og mulighet for justeringer. Vi ønsker en 
åpen prosess for at NMS kan framstå med klart formål, god kultur og struktur. 

Status situasjon med tiltak ifbm pandemi: Gjennom disse pandemiukene har det vist at vi 
har fleksible og engasjerte ansatte, frivillige som trør til og et godt lederskap. 

NLA: På representantskapsmøtet i juni for NLA blir det stiftet et nytt eiendomsselskap NLA 
Eiendom AS med tilsvarende vedtekter som dagens eiendomsselskap og eierne må skyte 
inn et mindre beløp i aksjeinnskudd (100 000,-), for NMS utgjør dette kr 20.000. 

Administrasjon og økonomi i FLM på Madagaskar og ELCT i Thailand: Det vises til 
landsstyresak 31/20. Oppdatering om situasjonen vil bli gitt muntlig i løpet av landsstyrets 
møte. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret juni 2020, til orientering  

 

Vedlegg: 
Bekymring fra områdeutvalg Oslo vest, Asker og Bærum 
 
NMS Landsstyre - 38/20 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret juni 2020, til orientering. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

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

Landsstyre NMS 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

39/20 
 

NMS Landsstyre B 05.06.2020 
 
Møteplan for NMS Landsstyre 2021  
 

Saksopplysninger: 
Det foreslås følgende møteplan for NMS Landsstyre for 2021: 

· 5.-6.februar: Møtested: Gardermoen (uke 5) 
· 9.-10.april: Møtested: Region Bjørgvin (uke 14)  
· 10.-11.juni: Møtested: NMS HA Stavanger (uke 23) 
· 3.-4.september: Feltreise (uke 35) 
· 22.-23.oktober: Region Trøndelag (uke 42) 
· 10.-11.desember: Møtested: NMS HA Stavanger (uke 49) 

 
Det kan vurderes om det skal gjennomføres et ekstra landsstyremøte i forbindelse med 
NMS Generalforsamling og sommerfest i Ålesund, sommeren 2021.  

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret godkjenner foreslått møteplan for 2021. 

 
 
NMS Landsstyre - 39/20 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret godkjenner foreslått møteplan for 2021. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Kari Anne Moen Salte, Økonomileder 

ArkivsakID 20/109 
Arkiv NMSA-120 Generelt om økonomiforvaltning 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
40/20 

 

NMS Landsstyre B 05.06.2020 
 
Oppnevning legatstyret  
LS-sak 

Saksopplysninger: 
Det Norske Misjonsselskaps legatstyre forvalter tre legater, Koldny og Dagfinn Bakkens 
Minnefond, Gavefondet av 1981 opprettet av sogneprest Audun Brommeland, og 
Misjonslegat 2007 til fordel for Det Norske Misjonsselskap. Styret består av tre medlemmer 
og utnevnes av landsstyret. Styret konstituerer seg selv. Styret har ansvar for fondenes 
regnskapsførsel og forvaltning av fondenes midler i tråd med legatenes vedtekter. NMS’ 
økonomileder er forretningsfører for legatene. Legatstyret består i dag av: 

Oddvar Vik (valgt for 2 år, til 19.05.2020) 

Aud-Karin Hovi (valgt for 2 år, til 31.08.2020)  

Tore B. Helvig (valgt for 2 år, til 31.12.2020), per i dag styreleder 

Oddvar Vik går ut av styret etter endt periode. Aud-Karin Hovi og Tore B. Helvig har sagt ja til 
å stille som kandidater til styret for ny toårsperiode.  

Administrasjonen foreslår Svein Ragnvald Tjora som nytt medlem av legatstyret, samt at 
Aud-Karin Hovi og Tore B. Helvig utnevnes for ny toårsperiode.  

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret utnevner Aud-Karin Hovi, Tore B. Helvig og Svein Ragnvald Tjora til Det Norske 
Misjonsselskaps legatstyre for kommende toårsperiode, fram til og med 30.06.2022. 

 
 
NMS Landsstyre - 40/20 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret utnevner Aud-Karin Hovi, Tore B. Helvig og Svein Ragnvald Tjora til Det Norske 
Misjonsselskaps legatstyre for kommende toårsperiode, fram til og med 30.06.2022. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Sigurd Egeland, Leder NMS Fundraising 

ArkivsakID 20/127 
Arkiv NMSA-408 Gjenbruk, Seksjon-NMS Gjenbruk 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
41/20 

 

NMS Landsstyre B 05.06.2020 
 
Oppnevning av medlemmer til gjenbruksstyret 2020-2023  
 

Saksopplysninger: 
Fem medlemmer og varamedlemmer av styret i NMS Gjenbruk oppnevnes av landsstyret. 
Tre-års perioden utløper i 2020, og LS må oppnevne medlemmer til neste periode. To av 
medlemmene, Bård Bakke og Kari Skår Sørheim (1. varamedlem), har sagt seg villige til å ta 
en ny periode, dette vil være gunstig for kontinuiteten. Tre andre er ikke tilgjengelige for en 
ny periode: Anne Margrethe Seland, Terje Mykland, og Magne Mjærum (2. varamedlem).  
 
Tre kandidater er blitt spurt og sagt ja til å stille seg til disposisjon for en periode. Det har 
vært viktig å finne ulik kompetanse og profil på de som er spurt, og vi tror at disse tre 
kandidatene vil sørge for at det både er kjennskap til gjenbruk (Vignes), kjennskap til NMS 
(Lindøe) og kjennskap til næringsliv og økonomi (Hestås).  
 
De tre nye kandidatene er: 
Arild Hestås (55), Kristiansand 
Jevnlig engasjert i kristent/kirkelig arbeid, eksempelvis økonomiansvarlig i den lokale 
Frikirke i noen år og lokalt engasjement rundt fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. God 
grunnforståelse av og respekt for den store frivillige innsatsen som gjøres for å få 
organisasjonene til å fungere.  
 
Preben Lindøe (75), Stavanger 
Langvarig engasjement i NMS, både som ansatt og som frivillig i styrer og råd.  
 
Marit Meltveit Vignes (59), Finnøy 
Kontaktperson for NMS på Finnøy, formann i Lyngbø kvinneforening i mange år, medlem i 
Områdeutvalget for Jæren og Ryfylke i 10 år. Er nå engasjert i gjenbruksbutikken i Nygata 
og er med i styret der. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret oppnevner følgende medlemmer til styret i NMS Gjenbruk i perioden fra juni 
2020 til nye styremedlemmer oppnevnes i 2023 

• Bård Bakke  
• Arild Hestås 
• Preben Lindøe 
• Kari Skår Sørheim, 1 vara 
• Marit Vignes, 2. vara 

 

Vedlegg: 
CV Preben Lindøe 
CV - Arild Hestås 
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NMS Landsstyre - 41/20 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret oppnevner følgende medlemmer til styret i NMS Gjenbruk i perioden fra juni 
2020 til nye styremedlemmer oppnevnes i 2023 

• Bård Bakke  
• Arild Hestås 
• Preben Lindøe 
• Kari Skår Sørheim, 1 vara 
• Marit Vignes, 2. vara 
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

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

Landsstyre NMS 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

42/20 
 

NMS Landsstyre O 05.06.2020 
 
Protokoller til landsstyret, juni 2020  
 

Saksopplysninger: 
Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:  
 
Ledermøte: 14.04.2020, 21.04.2020, 28.04.2020, 05.05.2020, 12.02.2020, 19.05.2020, 
26.05.2020 
 
Regionstyremøter:  

Region Bjørgvin: - 
Region Møre: 17.02.2020, 01.04.2020 
Region Stavanger: -  
Region Sør: 25.02.2020, 12.05.2020 
Region Trøndelag: -  
Region Øst: 02.04.2020 

 
Fra Globalt ledermøte:  
          14.04.2020, 24.04.2020, 28.04.2020, 11.05.2020, 19.05.2020 
 
Fra NMS Gjenbruk:  
          23.04.2020 

 
Protokoller fra NMS Eiendommer AS: -  
 
Protokoller fra VID Vitenskapelige høgskole: -  
 
Hovedkomiteen GF/SF 2020: - 
 
Andre:  
Protokollkomiteen 27.04.2020 
 
Årsmelding regionene:  
          Region Øst 
 
Protokollene/meldingene sendes samlet til landsstyret i eget vedlegg. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar de framlagte protokollene/meldingene til orientering. 

 

Vedlegg: 
Protokoller og meldinger samlet, NMS Landsstyre juni 2020 
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NMS Landsstyre - 42/20 
 
NMS LS - behandling: 
Årsmeldingen fra region Bjørgvin ble ettersendt før møtet.  

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar de framlagte protokollene/meldingene til orientering. 
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Sakspapir 
Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 20/3 

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

   

Saksnr Utvalg Type Dato 
43/20 

 

NMS Landsstyre O 05.06.2020 
 
Årsrapporter 2019 Hald, KVN, KVT, KG, NLA og VID  

Saksopplysninger: 
Årsrapport/-beretning 2019 fra 

· Hald internasjonale senter 
· Kristen Videregående skole i Nordland (KVN) 
· Kristen Videregående skole i Trøndelag (KVT) 
· Kristelig Gymnasium (KG) 
· NLA Høgskolen 
· VID vitenskapelige høgskole  

 
legges med dette frem for NMS Landsstyre til orientering.  
 
Rapportene sendes i eget vedlegg.  

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar årsrapport/-beretning 2019 fra Hald, KVN, KVT, KG, NLA og VID til orientering. 

 

Vedlegg: 
1 Styrets beretning og årsregnskap 2019 HALD 
2 ÅRSMELDING 2019 KVN 
3 Årsmelding og regnskap 2019 KVT 
4 Årsberetning 2019 KG 
5 Årsrapport 2019 NLA 
6 Årsrapport 2019 VID vitenskapelige høgskole 
 
NMS Landsstyre - 43/20 
 
NMS LS - behandling: 
  

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar årsrapport/-beretning 2019 fra Hald, KVN, KVT, KG, NLA og VID til orientering. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

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

Landsstyre NMS 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

44/20 
 

NMS Landsstyre D 05.06.2020 
 
Åpen post, landsstyret juni 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 er planlagt 4.-5.september 2020. Sted: NMS HA, Stavanger. 
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret har drøftet sakene.  
Landsstyret tar sakene til orientering.  

 
 
NMS Landsstyre - 44/20 
 
NMS LS - behandling: 
  

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

Saksbehandler Kari Anne Moen Salte, Økonomileder 

ArkivsakID 20/161 
Arkiv NMSA-133 Regnskapsrapporter 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
45/20 

 

NMS Landsstyre O 05.06.2020 
 
Regnskapsrapport NMS per april 2020  
Regnskapsrapport til LS (ikke konsern) 

Saksopplysninger: 
NMS har et driftsunderskudd på 10,4 MNOK ved utgangen av april. Dette er 2,2 MNOK 
dårligere enn budsjett. Hovedårsaken er at gjenbruk har vært stengt fra midten av mars 
grunnet COVID-19 tiltak, men samtidig veier testamentariske gaver opp for noe av 
inntektsbortfallet. 
 
De største avvikene fra budsjett er inntekt fra NMS Gjenbruk 7,5 MNOK mindre enn 
budsjett, offentlig støtte 8,2 MNOK under budsjett, samt prosjektstøtte 8,1 MNOK lavere enn 
budsjett. De to siste må sees i sammenheng, da forsinkelse på utsending av støtte til Norad-
støttede prosjekter også forårsaker forsinkelse i inntektsføring av offentlig støtte. Årsaken til 
forsinkelsen er at andre overføring i noen tilfeller ikke ble gjort før i mai i påvente av 
godkjent regnskap for 2019, samt at støtte til prosjektene på Madagaskar er fryst fra og med 
april.  
 
Inntekter er høyere enn budsjett, siden frivillig abonnement MT er budsjettert jevnt utover 
året, men mesteparten har kommet inn i januar. Varekostnad er over budsjett grunnet økte 
trykkerikostnader og innkjøpt til Knausen Lysstøperi. Kostnader lokaler er høyere enn 
budsjett grunnet høyere strømkostnader (kan jevnes ut for året totalt sett), økt renhold og 
store felleskostnader (delvis avregning for 2019). Andre kostnader er høyere enn budsjett, 
hovedsakelig på grunn av overføringer til feltene som kostnadsføres på korrekte 
kostnadskonti i etterkant. I forhold til budsjett er det større kostnader til materiell til eget 
bruk (smittevern), porto, datakommunikasjon, inventar og datautstyr.  I revidert budsjett vil 
det være særlig viktig å analysere lønnskostnader, pensjonskostnader, sykepenger, porto, 
annen kostnad (felleskostnader) lokaler, trykksaker, reiser, møtevirksomhet, leir, gaver og 
materiell til eget bruk, i lys av konsekvensene av COVID-19-tiltak, for å få et mest mulig 
realistisk revidert budsjett. 
 
Prognose for resten av året viser at det er lite sannsynlig å få et regnskapsresultat i balanse. 
Nøytral prognose viser ventet underskudd på 7,5 MNOK basert på de tiltak som allerede er 
iverksatt per i dag. Prognoser er basert på tilgjengelig informasjon og allerede innførte tiltak 
gjort som respons på konsekvensene av Covid-19 pandemien, men det er vanskelig å forutse 
hvor raskt normal aktivitet tar seg opp igjen når koronatiltak lettes. I prosess med revidert 
budsjett anbefales det å analysere kostnader og ta ut alt som ikke kan gjennomføres eller er 
høyst nødvendig. Detaljerte oversikter og kommentarer for inntekter totalt, og for kostnader 
per avdeling, følger i vedlagt regnskapsrapport. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar regnskapsrapport per april 2020, til orientering. 

 
Vedlegg: 
Regnskapsrapport NMS per april 2020 til LS 
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NMS Landsstyre - 45/20 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar regnskapsrapport per april 2020, til orientering. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Sigurd Egeland, Leder NMS Fundraising 

ArkivsakID 20/60 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
46/20 

 

NMS Landsstyre O 05.06.2020 
 
Innsamlingsrapport til LS, juni 2020  

Saksopplysninger: 
Tallene til og med april viser at vi ligger noe etter samme tid i fjor. Det er ikke kommet store 
gaver i år (gaver over 500.000), men det er flere som har gitt en betydelig ekstragave i 
forbindelse med koronapandemien. Disse finner vi under «Tilfeldige gaver». Den største 
nedgangen ser vi på foreningsgavene. Det er en trend vi har sett en stund, men det er mulig 
at den er forsterket ved at foreningene ikke har hatt samlinger de siste månedene. For øvrig 
er det gledelig å se at giro i Misjonstidende har gitt relativt godt resultat.  
 
NMS Gjenbruk har nå åpnet de aller fleste butikkene, riktignok med noe reduserte 
åpningstider. Salget er på god vei opp, og omsetningen ligger på rundt 60-70% av det som 
er normalt. 
 
Vi ligger foreløpig godt foran budsjettet for testamentariske gaver.  
 
Summer av BELØP Kolonneetiketter    
Radetiketter 2019 2020   
Anledningsgave 212 403 105 723  -106 680  
DM 517 113 463 886  -53 226  
Fast giver 7 515 507 7 423 286  -92 221  
Foreningsgave 3 877 964 2 774 852  -1 103 111  
Lotteri 16 121 12 326  -3 795  
Menighetsavtale 2 445 264 2 456 445  11 181  
Minnegave 196 106 230 470  34 364  
Misjonsmesse 356 171 79 239  -276 932  
Misjonstidende - bladgiro 321 760 1 123 543  801 783  
Misjonstidende 
abonnement 

941 475 919 634  -21 841  

NMS enkeltmedlem 791 560 420 510  -371 050  
Tilfeldige gaver 1 933 769 2 833 844  900 075  
Webgaver 52 023 301 874  249 851  
SMS-gave 5 400 33 540  28 140  
Store gaver > 500.000 1 000 000   -1 000 

000  
Menighetsofringer 1 723 137 1 559 251  -163 887  
Spleisgave  272 062  272 062  
Totalsum 21 905 772 21 010 485  -895 287  

 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar innsamlingsrapport pr april 2020 til orientering. 
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NMS Landsstyre - 46/20 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar innsamlingsrapport pr april 2020 til orientering. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 19/620 
Arkiv NMSA-019 Annet om oppbygning og administrative enheter 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
47/20 

 

NMS Landsstyre O 05.06.2020 
 
Rapport fra SIKs gjennomgang av omorganiseringen i NMS 2015-2017  

Saksopplysninger: 
Etter omorganiseringen i NMS 2015-2017 ble det forespeilet en gjennomgang av 
organiseringen etter 2-3 år. Høsten 2019 bestilte Landsstyret en gjennomgang i regi av 
SIK/VID. 

Følgende oppdrag ble gitt: 
1. Ble hensikten med omorganiseringen oppnådd? 

a. Forenkle strukturen 
b. Øke fagligheten 
c. Redusere kostnadene  
d. Innføre oppgavebasert struktur  

2. Hvordan ble omorganiseringen(e) gjennomført?  
3. Er nåværende organisering optimal med hensyn til de oppgaver NMS skal utføre og de 
mål organisasjoner ønsker å nå? 
4. Hvilke organisasjonsmessige endringer/justeringer bør vurderes? 
 
Det har vært en dokumentanalyse av LS-dokumenter og gjennomgang av 
årsrapport/regnskap. 10 personer er blitt intervjuet som enten er ansatt, frivillige eller 
samarbeidspartner. Det ble sendt ut en spørreundersøkelse til 274 personer, der det kom 
tilbake 195 svar. Av disse var 95 ansatte, 80 frivillige og 20 samarbeidspartnere. 

Anne Brit Hatleskog, Oleksandr Ryndyk, Gry Espedal og Stephen Sirris har på vegne av VID 
gjennomført gjennomgangen og skrevet en rapport med anbefalinger. 

Rapporten vil bli offentliggjort. 

Denne rapporten vil sammen med rapporten fra medarbeidersamtaler 2019 ved Per Ivar 
Johansen, danne grunnlag for hvilke konklusjoner og tiltak som vil bli tatt som en 
oppfølging.  

Ledermøtet (LM) har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Sigurd Haus, Anne Karin 
Kristensen, Sigurd Egeland og Helge Gaard. Disse har fått i oppdrag å legge til rette for en 
åpen prosess med ansatte og frivillige der en vil se på både kulturen og strukturen i NMS 
med mulige tilpasninger og noen justeringer for å optimalisere NMS som organisasjon. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar rapporten til etterretning og forventer at administrasjonen kommer tilbake 
med vurdering og eventuelle tiltak ut fra de utfordringer som rapportene tar fram. 
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Vedlegg: 
Rapport fra SIK, Mer misjon for hver krone, gjennomgang av omorganiseringen i NMS 2015 -
2017 
 
NMS Landsstyre - 47/20 
 
NMS LS - behandling: 
  

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar rapporten til etterretning og ber om at administrasjonen kommer tilbake 
med vurdering og eventuelle tiltak ut fra de utfordringer som rapportene tar fram. 
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Sakspapir 
Saksbehandler Else Storaas Vatne, Seksjonsleder giveroppfølging 

ArkivsakID 20/111 

Arkiv NMSA-071 Nasjonale samarbeidsinstitusjoner og – organisasjoner 
(A-Å) 

   

Saksnr Utvalg Type Dato 
48/20 

 

NMS Landsstyre B 05.06.2020 
 
Oppfølging av evaluering av Samarbeid menighet og misjon (SMM)  

Saksopplysninger: 
VID utførte i løpet av 2019 en evaluering av Samarbeid menighet og misjon (SMM). 
Rapporten etter evalueringen ble lagt fram 29. januar i år. 
 
Landsstyret ble på sitt møte 7. februar informert om funn i rapporten og plan om en intern 
prosess i NMS for oppfølging av evalueringsrapporten. 
 
18. februar 2020 opprettet Ledermøte en arbeidsgruppe bestående av Bjarte Thorsen, Evy 
Torunn Nyvoll, Helge Gaard og Else Storaas Vatne (leder) med ansvar for oppfølging av 
SMM-evalueringen. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å utarbeide to alternativer og 
konsekvensene av disse:   
  

1. Egen avtale med Den norske kirke (utenfor SMM)  
2. Følge anbefalingene i evalueringsrapporten  

  

Arbeidsgruppen har presentert et notat med alternativene for ulike ansattgrupper i NMS. 
Innspill fra SMM kontakter, misjonskonsulenter, globalansatte, NMSU og generalsekretær 
Helge S. Gaard er tatt med i vedlagte dokument. Vi presenterer her hovedpunktene som er 
kommet frem for hvert alternativ.  
 

Dokumentet er presentert for Ledermøte, Lederforum og regionstyreledere som alle ga sin 
tilslutning til konklusjonen i dokumentet.  

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret støtter arbeidsgruppens konklusjon i saken: 
«SMM består og videreutvikles i tråd med innspill og kommentarer som er presentert i 
dokumentet. I prosessen har arbeidsgruppen konkludert med å anbefale alternativ to.» 

 
Vedlegg: 
Til LS 5.juni 2020 - Oppfølging SMM evaluering 
 
NMS Landsstyre - 48/20 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
LS støtter arbeidsgruppens anbefaling om at SMM bør bestå og videreutvikles i tråd med 
innspill og kommentarer som er presentert i evalueringsrapporten. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Anne Karin Kristensen, Leder av NMS Global 

ArkivsakID 20/223 
Arkiv NMSA-003 Strategi og årsmelding 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
49/20 

 

NMS Landsstyre O 05.06.2020 
 
Årsrapport 2019 NMS Global  
 

Saksopplysninger: 
Årsrapporten for 2019 består av tre deler: 

1. Innledning og avslutning kalt Utblikk fra et overordnet perspektiv i Global 
avdelingen 

2. En kort gjennomgang av viktige hendelser knyttet til det faglige arbeidet og 
prosjektene 

3. En gjennomgang av NMS sine partnere i de ulike regionene, der noen større 
partnere har fått mer plass 

Arbeidet i Global er svært omfattende og har en ganske komplisert struktur der 
seksjonslederne også har et regionalt ansvar og er nærmeste overordnede til 
feltkoordinatorene. Arbeidet med Ungt lederskap ligger direkte under Global. Siden NMS 
har egen rammeavtale med Digni angående offentlig finansierte prosjekter, er NMS Global 
ansvarlig for saksbehandling av prosjektene og har etablert et eget saksbehandlerteam som 
består av en rådgiver fra hver seksjon samt controller fra økonomiseksjonen. Rådgiverne 
rapporterer til sin seksjonsleder og presenterer saker til Globalt ledermøte. Globalt 
ledermøte består av avdelingsleder, seksjonsledere og generalsekretær og avholdes 
omtrent ukentlig. Referater sendes videre til LM og LS. Arbeidet i Global følger en års syklus 
for behandling av prosjektsøknader, budsjettering, anvisninger, oppfølgingsbesøk, 
rådgivning og rapportering. Samarbeidet med partnere er basert på partneravtaler og 
prosjektavtaler. Disse drøftes ved konsultasjoner eller partnermøter som avholdes årlig eller 
annet hvert år sammen med ledere fra andre internasjonale misjonsorganisasjoner. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar årsrapporten 2019 fra NMS Global til orientering 

 

Vedlegg: 
Årsrapport 2019 NMS Global til LS 04.06.2020 (endelig versjon) 
 
NMS Landsstyre - 49/20 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar årsrapporten 2019 fra NMS Global til orientering. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Sigurd Egeland, Leder NMS Fundraising 

ArkivsakID 19/261 
Arkiv  
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
50/20 

 

NMS Landsstyre O 05.06.2020 
 
Årsrapport fra NMS Fundraising 2019  
 

Saksopplysninger: 
Første halvdel av 2019 ble preget av en nedbemanningsprosess som rammet avdelingen 
hardt. Denne begynte allerede mot slutten av 2018, og gjorde at det var stor usikkerhet om 
hvordan avdelingen kom til å se ut etter at den var gjennomført. Det ble derfor ikke gjort 
endringer i fundraisingsplanen, men man valgte å jobbe videre med den gamle planen og 
gjøre tilpasninger underveis i året.  
Det var et tungt år med tanke på den generelle motivasjonen til mange av de ansatte, men 
til tross for dette ble det gjort mye godt arbeid både det rutinepregede og det mer kreative. 
Midtveis i året ble det gjort noen strukturelle endringer, i tillegg til at leder for 
kommunikasjonsseksjonen, Eivind Hauglid, sa opp jobben og Martin Eikeland ble rekruttert 
i hans sted.  

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar årsrapporten fra NMS Fundraising til orientering. 

 

Vedlegg: 
Årsrapport til LS - Fundraising 2019 
 
NMS Landsstyre - 50/20 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar årsrapporten fra NMS Fundraising til orientering. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Per Ivar Johansen, Personalleder 

ArkivsakID 20/234 
Arkiv  
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
51/20 

 

NMS Landsstyre O 05.06.2020 
 
Årsrapport fra Administrasjonsavdelingen - 2019  
 

Saksopplysninger: 
Administrasjonsavdelingen består av to seksjoner; en økonomiseksjon og en 
personalseksjon. Begge seksjoner har bidratt inn i utforming av en årsrapport som rapporter 
om faktisk aktivitet/program i året som gikk med et skråblikk til den handlingsplan som er 
utarbeidet for avdelingen med bakgrunn i gjeldende strategiplan. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar Årsrapport fra Administrasjonsavdeling til orientering. 

 

Vedlegg: 
Årsrapport til LS - Administrasjonsavdelingen 
 
NMS Landsstyre - 51/20 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar Årsrapport fra Administrasjonsavdeling til orientering. 
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Sakspapir 
Saksbehandler Per Ivar Johansen, Personalleder 

ArkivsakID 20/220 

Arkiv  
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

52/20 
 

NMS Landsstyre D 05.06.2020 
 
Retningslinjer for ansettelser i NMS - Revisjon 2020  

Saksopplysninger: 
Vedlagt følger forslag til reviderte retningslinjer for ansettelser i NMS i to versjoner: 

· En versjon med «spor endringer» som viser endringene i forhold til eksisterende 
versjon av retningslinjene. 

· En versjon som viser den reviderte slutt-tekst (uten «spor endringer») 
 
Hovedhensikten med revisjonen har vært å: 

· Gjøre AdmU til et mer fast organ, sammensatt på en bestemt måte, uten at dette 
organets sammensetning trenger å være definert ut fra hvilken type stilling det 
rekrutteres til (som i eksisterende reglement). Mye av endringene i og forkortelsen 
av nåværende retningslinjer følger av dette punkt. 

· Sikre at toppledelsen i organisasjonen (generalsekretær og de respektive 
avdelingsledere) er medvirkende i ansettelses-prosedyrer 

· At selve ansettelsen skjer i et annet, større og mer fast sammensatt forum enn det 
AdmU som har ansvar for rekrutteringsarbeidet i form av utvelgelse av kandidater, 
intervjurunder og innstilling til ansettelse. For å oppnå dette er nå ansettelse 
foreslått lagt til LM, slik det var for en del år tilbake. 

 
Forslag til revisjon av retningslinjer har vært behandlet i LM i to omganger; før og etter en 
høringsrunde hvor MAF har uttalt seg om saken. 

 
Forslag til vedtak: 

Landsstyret tar forslag til reviderte retningslinjer for ansettelser i NMS til 
etterretning. 

 

 
 
Vedlegg: 
RETNINGLINJER FOR ANSETTELSE 2020 - uten spor endring 
RETNINGLINJER FOR ANSETTELSE revidert 2020 - MED SPOR ENDRINGER 
 
NMS Landsstyre - 52/20 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar forslag til reviderte retningslinjer for ansettelser i NMS til orientering og ber 
generalsekretæren ferdigstille arbeidet, med de innspillene som kom fram i møtet. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Kari Anne Moen Salte, Økonomileder 

ArkivsakID 20/109 
Arkiv NMSA-120 Generelt om økonomiforvaltning 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
53/20 

 

NMS Landsstyre B 05.06.2020 
 
Økonomiforvaltning i NMS/drøfting av finansiell strategi  
LS-sak 

Saksopplysninger: 
NMS Eiendommer har utfordret eier til å forberede en struktur som kan ivareta forvaltning 
av større utbytte fra eiendomsdriften i konsernet. Styret i NMS Eiendommer AS ser for seg 
en modell der det på sikt kan gis større utbytte til eier ved at deler av avkastning og 
overskudd fra salg av eiendom tas ut som utbytte for eier, og deler investeres i nye 
prosjekter i NMS Eiendommer. Utbytte fra eiendomsselskapene bør ikke gå rett inn i drift i 
NMS, men investeres langsiktig, på måter som kan gi avkastning til drift av organisasjonen 
over år. 

Landsstyret behandlet saken innledende i møte i februar 2020 (sak13/20), der følgende 
momenter kom fram under behandlingen: 
 

· 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. 
 

Landsstyret ba administrasjonen forberede en ny sak om finansiell strategi i tråd med 
føringene, til LS-møte i juni 2020.  
 
En arbeidsgruppe bestående av landsstyreleder, generalsekretær og økonomileder har 
jobbet videre med saken, med innspill fra styret i NMS Eiendommer.   
Det kan tenkes ulike alternativer for å styrke økonomiforvaltningen, men alle bør innebære 
at NMS innhenter noe mer kompetanse og kapasitet. Dette for å sikre at eksisterende 
verdier forvaltes best mulig, og midler fra utbytte kan investeres på måter som gir både 
stabil og best mulig avkastning på sikt, som igjen kan bidra til å finansiere drift og oppfylle 
formålet for NMS i årene framover. Med tanke på det som ligger foran i NMS Eiendommer 
AS med datterselskaper, vil det også være nødvendig å styrke NMS’ kapasitet på finans for å 
kunne følge opp økonomistyringen i forbindelse med store utbyggingsprosjekter, samt 
støtte aksjeselskapene i økonomiforvaltning generelt.   
 
Følgende kriterier er tillagt vekt i vurderingen av ulike løsninger: 

· Tilførsel av kompetanse på følgende områder: 
· Kapitalforvaltning 
· MVA, skatt, selskapsrett 
· Økonomistyring i aksjeselskap/konsern 

· Tilførsel av økt kapasitet på økonomiforvaltning 
· Kostnad 
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Arbeidsgruppen ser for seg følgende: 

1. NMS oppretter eget finansforvaltningsutvalg med 3 medlemmer, plassert under 
NMS’ landsstyre, med spesifikk kompetanse på finansforvaltning i kraft av å arbeide 
med eller ha ansvar for dette også i andre sammenhenger. Disse bør møtes ca. 4 
ganger i året, eller i spesielle situasjoner etter behov. Et slikt utvalg må jobbe i 
henhold til forvaltningsstrategi vedtatt av landsstyret. Å utarbeide forslag til slik 
strategi bør være første oppgave et slikt utvalg tar fatt på.  

2. NMS ansetter finansleder med kompetanse på finansforvaltning i dagens 
økonomiseksjon/administrasjonsavdeling.  

 
Et finansforvaltningsutvalg vil kunne tilføre bred kompetanse, men et styres oppgave er ikke 
utøvende/kan ikke følge opp forvaltningen. Å styrke NMS med en finansleder, vil gi økt 
kapasitet på forvaltning i selskapet. I kombinasjon fremstår disse to som det alternativet 
som vil tilføre NMS konsern bredest kompetanse og økt kapasitet innenfor mulige 
økonomiske rammer, og dermed i størst grad sikre best mulig forvaltning av verdier og 
utbytte.  

 
Forslag til vedtak: 
NMS oppretter eget finansforvaltningsutvalg plassert under, og utnevnt av, NMS’ landsstyre. 
Utvalget skal jobbe i henhold til forvaltningsstrategi vedtatt av landsstyret.   

 
 
NMS Landsstyre - 53/20 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
 
NMS LS - vedtak: 
NMS oppretter eget finansforvaltningsutvalg plassert under, og utnevnt av, NMS’ landsstyre. 
Utvalget skal jobbe i henhold til forvaltningsstrategi vedtatt av landsstyret.   
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Sakspapir 

Saksbehandler Sigurd Egeland, Leder NMS Fundraising 

ArkivsakID 20/243 
Arkiv  
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
54/20 

 

NMS Landsstyre O 05.06.2020 
 
Orientering om NMS Voksen - Småfellesskap  
 

Saksopplysninger: 
Prosjektgruppa «NMS Voksen – småfellesskap» har siden januar 2020 jobbet med å utvikle 
et konsept for å etablere nye misjonale småfellesskap i NMS. 

Misjonale småfellesskap skal gjøre NMS mer attraktiv for mennesker i livsfasen 
småbarnsforeldre og voksne under pensjonistalder. Småfellesskap er like opptatt av å være 
misjonale i lokalmiljøet der de bor, som å engasjere seg i NMS Global sine prosjekter.  

Det er allerede begynt å spire, for NMS Connect pluss startet opp i Tinn høsten 2018, og nå i 
vår startet en NMS Connect pluss Bjerkreim opp. 

Vi jobber frem dette konseptet i 2020, og det blir lansert i NMS i 2021 i samarbeid med 
Fundraising. Marit Mjølsneset har satt av en uke i august for å reise rundt til allerede 
eksisterende misjonsforeninger og småfellesskap for å lage intervjuer og filmsnutter.  
Med dette ønsker vi å vise bredden av alle de ulike variantene av småfellesskap og 
misjonsforeninger som allerede finnes i NMS, samtidig som vi lanserer et helt nytt grafisk 
design og lager et konsept for yngre mennesker. 

Ulike LIVSFASER i NMS med uthevet målgruppe for dette prosjektet: 
· Barn – NMSU 
· Ungdom – NMSU 
· Unge Voksne – Connect felleskap for studenter, lokallag i NMS 
· Småbarnsfamilier – NMS Voksen – familie 
· Voksen – NMS Voksen – Connect pluss 
· Eldre – Tradisjonelle misjonsforeninger 

 
Ulike RESSURSER fra NMS og NMSU - Forskjellig ressurser til ulike livsfaser? 
NMS har rammene rundt fellesskapene, men kan bruke/kjøpe ressurser fra NMSU. NMS har 
hovedansvaret for fellesskapsbygging gjennom misjonale småfellesskap, og kan gjerne 
kobles på menighetene med NMS avtaler. Får tilgang til ressurser ut fra hvilken LIVSFASE 
eller hvilket FOKUS de ønsker på sitt småfellesskap  

· Samtaleboks (Stina Neergård utvikler i samarbeid med NMSU) til nye 
småfellesskap for familier 

· Misjonale småfellesskap for familier kan få et samlet hefte av «Familiemiddag-
samlinger» i samarbeid med NMSU. Kanskje blir det slik at voksne meldes inn i 
NMS og barna i NMSU. Dette jobber vi med å få på plass i samarbeid med NMSU. 

· «Missional Lifestyle» hefte som er utarbeidet av Rivo Razakandriana  
· NMS sitt eget Samtalehefte til nye småfellesskap for voksne  
· Det nye fellesskapet får med en av Jostein Ørum sine bøker, eller Tonje Haugeto 

Stang sin nye bok «Småfellesskap» 2020 ved innmelding i NMS 
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· Kanskje vil et småfelleskap for familier ha grønt fokus, Gjenbruk, støtte NMS sine 
grønne prosjekter og møtes på en av butikkene til NMS Gjenbruk. Lage produkter 
som kan selges på NMS Gjenbruk – eget design. Slippe dette løs, og åpne opp for 
ulike måter å være småfellesskap på. 

· Andre ressurser: Use Your Talents, Misjonstidene, Regionsbladene, Giving Tuesday, 
Bønnekort for de ulike misjonslandene, Bønnechattegrupper rundt misjonærer, 
direktekontakt med enkelte misjonærer via Skype og Messenger. 
 

Struktur for oppfølging av misjonale småfellesskap: 
· En gruppe med ansatte på tvers av organisasjonen som følger opp de nye 

småfellesskapene fra sentralt hold gjennom Facebookgruppe for kontaktpersoner 
og på epost. (Global, Fundraising, Oppfølging, Gjenbruk) 

· Sender ut invitasjon til årlig Connected konferanse (NMS Ung)  
· Områdeutvalgene lokalt blir informert om alle nye småfellesskap som etableres, 

slik at småfellesskapene kan kjenne tilhørighet også lokalt. 
· Lage egen kleskolleksjon med et fint design (knytte opp til kjennetegnene?) og 

med NMS sin logo. Skaper organisasjonstilhørighet, «vi-følelse» og er levende 
reklame for NMS.  

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar saken til orientering 

 

Vedlegg: 
Prosjektbeskrivelse - NMS Voksen 
 
NMS Landsstyre - 54/20 
 
NMS LS - behandling: 
 

 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar saken til orientering 
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

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

Landsstyre NMS 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

55/20 
 

NMS Landsstyre O 05.06.2020 
 
GF 2020/2021 Vedr. planlegging av generalforsamling og sommerfest, status juni 2020  
 

Saksopplysninger: 
Det vises til LS-sak 32/20, med det det gis oppdatering av planleggingen av gjennomføring 
av generalforsamling og sommerfest 2020/2021.  
 

· Ledermøtet går inn for at valg gjennomføres ved hjelp av digitalt verktøy, lørdag 
3.oktober 2020 (jamf LM-sak 60/20). Ulike digitale verktøy for gjennomføring 
vurderes, og en har ennå ikke landet på hvilken løsning som skal brukes.  

· Hovedkomiteen for arrangementet i Ålesund er forespurt om å gjenoppta 
planleggingen mtp gjennomføring av arrangementet i juni 2021. Komiteen 
respondert at de i utgangspunktet positiv og villig til å gjennomføre arrangementet 
i 2021.  

· Hovedkomiteen er samtidig urolig for noen punkter og ber landsstyret ta stilling til 
dette:  
· Vil vi kunne samle så mye folk til et arrangement uten de ordinære GF-sakene? 

Hovedkomiteen ber landsstyret vurdere utsettelse av alle GF-sakene det er 
mulig å utsette, til juni 2021.  

· Dersom vi ikke kan forvente så mye folk, vil vi kunne forsvare størrelsen på 
hallen og arrangementet for øvrig?  

· Når det gjelder behandling av GF-saker, er det bare gjennomføring av valg som er 
vedtatt gjennomført i høsten 2020. Administrasjonen vurderer at andre saker vil bli 
behandlet som «normalt» i forbindelse med sommerfesten 2021, selv om form og 
innhold trolig vil bli justert ifht. det som framkommer av forelegget som ble 
ferdigstilt våren 2020.  

· Sparebanken Møre Arena er ledig fra 15.juni. Hovedkomiteen foreslår 2 mulige 
tidspunkt for arrangementet: 24.-27.juni eller 1.-4.juli. Ledermøtet har drøftet dette 
og går inn for at arrangementet gjennomføres 1.-4.juli. Det vil da ikke kollidere med 
andre tilsvarende organisasjoner sine storsamlinger sommeren 2021 (DELK, 
Normisjon, NLM).  

· Grunnet endringer i arbeidsforhold mm, vil det bli noe endring i 
ansattrepresentasjon i underkomiteene.   

 
Forslag til vedtak: 

· Landsstyret støtter ledermøtets forslag om å gjennomføre valg ved hjelp av digitalt 
verktøy lørdag 3.oktober 2020.  

· Landsstyret takker hovedkomiteen for at de er positive til å gjenoppta 
planleggingen med sikte på gjennomføringen av arrangementet sommeren 2021 

· Landsstyret går inn for at arrangementet blir gjennomført 1.-4.juli 2021 
· Landsstyret ber administrasjonen legger frem forslag til justering av 

sakslisten/innholdet i GF-sakene, for landsstyret i deres møte i september 2020 
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NMS Landsstyre - 55/20 
 
NMS LS - behandling: 
  

 
NMS LS - vedtak: 

· Landsstyret støtter ledermøtets forslag om å gjennomføre valg ved hjelp av digitalt 
verktøy innen medio oktober 2020.  

· Landsstyret takker hovedkomiteen for at de er positive til å gjenoppta 
planleggingen med sikte på gjennomføringen av arrangementet sommeren 2021. 

· Landsstyret går inn for at arrangementet blir gjennomført 1.- 4. juli 2021. 
· Landsstyret ber administrasjonen legger frem forslag til justering av 

sakslisten/innholdet i GF-sakene for landsstyret i løpet av høsten 2020. 
· Landsstyret vedtar at generalforsamlingen etter førstkommende arrangeres i 2023.   

 
 
 
 

 
 
 


