
 

 

 

 
 

Møtebok for 
NMS Landsstyre 

Møtedato: 03.09.2021 
Møtested: Misjonsmarka 10, Stavanger 
Møtetid: 10.00-17.30 
 
I tillegg til behandling av sakene som fremkommer av saksliste, var det satt av tid til 
forberedelser av «Alle sammen»-samlingene som landsstyret sine medlemmer skal delta på 
den 25.september 2021. 

Frode Brügger Sætre deltok med innblikk i Globals virksomhet.  

 
Til stede Anne Therese Hognestad Seppola, Bjørg Tysdal Moe,  

Evy Torunn Nyvoll, Greta Gravås Aarthun, Guro Haave Reknes (digitalt),  
Karen Margrete Eikenes Mestad, Per Ørjan Aaslid,  
Ragnhild Eikeland Floberg, Ole Harald Neergård, Helge S. Gaard,  
Per Ivar Johansen,  

Forfall  

Administrasjonen Bjarte Thorsen (sak 45/21), Kari Anne Moen Salte (sak 46-47/21), Trond 
Hjorteland (sak 48/21), Rune Restad (sak 48/21), Per Kristian Wister (Sak 
50/21) 
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45/21 Orientering om inspirasjonssamling 2021 

46/21 Regnskapsrapport NMS per juni 2021 og revidert budsjett 2021 

47/21 Langtidsbudsjett NMS 2022-2025 

48/21 Innsamlingsrapport til LS, september 2021 

49/21 Om handlingsplan 2022-2023 

50/21 Orientering vurdering NMS leirsteder 

51/21 GF 2023 Orientering om forberedelser til arrangementet 

52/21 Protokoller til landsstyret, september 2021  

53/21 Åpen post, landsstyret september 2021 
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 21/3 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
43/21 

 

NMS Landsstyre B 03.09.2021 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste, landsstyret september 2021  

Saksopplysninger: 
Landsstyret er kalt inn til møte 3.september 2021 for å behandle 11 saker (43-53/21). 
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret godkjenner innkallingen. 
Landsstyret godkjenner sakslisten.  
 
 
NMS Landsstyre - 43/21 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret godkjenner innkallingen. 
Landsstyret godkjenner sakslisten.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 21/7 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
44/21 

 

NMS Landsstyre O 03.09.2021 
 
Generalsekretærens rapport til landsstyret, september 2021  

Saksopplysninger: 
Også for perioden det nå rapporteres for, har det vært en utstrakt bruk av distansemøter. 
Se også eget punkt for avlyste arrangement/møter. 
 
Eksterne møter/styremøter/årsmøter/kurs/konferanser: 
• 2.juni: Møte med selger vedr Dues vei 9, Stavanger 
• 3.juni: VID-Campus møte, forberedelser til å ta nybygg i bruk. 
• 4.juni: Styremøte Norme 
• 8.juni: SMM-samling 
• 9.juni: SMM-samling 
• 9.juni: SMM rådsmøte 
• 10.juni: LWF Workshop 
• 16.jun: Møte med selger om evt kjøp av Dues vei 9 og 11 
• 17.juni: Møte om M28 
• 23.juni: Samtale stiftsdirektøren i Stavanger 
• 29.juni: Presentasjon og intervju vedr. kjøp av Bispehagen/Dues vei 
• 31.juli: Foredrag: «Var/er Jesus rettferdig?» Olavsfest, Trondheim 
• 05.aug: Intervju og presentasjon NMS Gjenbruk Kongsberg i Laagendalsposten  
• 11.august: Samtale med Stavanger kirkelige fellesråd om utvikling av 

Misjonsmarka/Kampen området 
• 13.august: AU i SMM Strategimøte 
• 19.august: Organisasjons dag, Hald, foredrag om NMS til studentene 
• 25.august: Planlegging 250-jubileumsgudstjeneste for H.N. Hauges i Domkirken i Bergen 
• 26.august: Nettverk for religion og utvikling 
• 30.august: Samtale mellom Frikirken og NMS 

 
Jevnlige interne møter:  
• Ledermøte, hver/annenhver uke 
• Globalt ledermøte, cirka annenhver uke 
• Lederforum, cirka en gang i måneden 
• Konsernmøte, cirka en gang i måneden 
• NMS Info, hver uke 
• 2G drøs, samtale mellom leder NMS Global og generalsekretær 
 
Interne møter/kurs/medarbeidersamlinger:  
• 3.juni: Dnk-NMS Forberedelse til LVF-konsultasjon om fellesskapet innad og mellom 

medlemmene 
• 3.juni: Arbeidsmiljøutvalg 
• 7. juni: Møte med regionkontaktene (ansatte) 
• 8.juni: LVF konsultasjon 
• 9.juni: Samtale om Lilleborg kirke 
• 10.juni Organisasjonsgjennomgang, Digni 
• 11.juni LVF konsultasjon 
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• 11.-12.juni: Landsstyremøte 
• 14.-15.juni: Lederutviklingskurs i NMS, dag 6 og 7 
• 15.juni: Møte med regionstyrelederne + områdeutvalgene i Nord 
• 16.juni: Møte om nye kirkelige nærvær 
• 17.juni: Presentasjon av mulig prosjekt i T&M 
• 18.juni: Rammeavtalemøte med Digni 
• 18.juni: Sommeravslutning med administrasjonsavdelingen 
• 21.juni: Samarbeidsmøte MAF og ledelsen i NMS 
• 23.juni: Samtale personalleder 
• 23.juni: Gruppelunsj (sosialt tiltak) 
• 23.juni: Evaluering lederutviklingsprogram 
• 25.juni: Drøfting personal Global 
• 25.juni: Møte om Sommerveita 
• 28.juni: Møte i Trondheim om Sommerveita 
• 9.august: Samtale daglig leder NMSE 
• 9.august: Samtale med ny leder KomInn  
• 16.august: Innflytting nye kontorlokaler, Stavanger 
• 16.august: Samtale oppstart leder Frivillighet 
• 16.august: Møte om rekruttering Global 
• 16.august: Forberedende møte beredskapsgruppe 
• 25.august: Møte hovedkomiteen GF 2023, Trondheim 
• 26.august: Møte med regionstyrelederne + områdeutvalgene i Nord 

 
Besøk hos/med/av samarbeidspartnere:  
• 18.-23.juni: LWF Rådsmøte; var digitalt innom noen timer i løpet av samlingen  
• 18.august: Introduksjonsmøte EELC og NMS 
 
Besøk i arbeidet i Norge: 
• 29.juli: Olsok gudstjeneste Kvamsøy kyrkje, Balestrand 
• 22.august: Gudstjeneste Øystese kirke 
• 24.august: Områdesetevne/inspirasjonssamling, Stenbekk 
• 29.august: Områdestevne Tysnes, Sunnhordland 
 
Representasjon:  
• 18.august: Semesteråpning VID Stavanger 

 
Avlyste arrangement/møter/avtaler grunnet Covid-19-pandemien:  
• 28.august: Misjonssamling 25-årsjubileum, Aksdal kyrkje 

 
Brev til landsstyret:  
• Ingen i perioden 
 
Annet:  
• I perioden har det vært flere møter vedrørende ny strategiplan/handlingsplan 
• I perioden har det vært flere møter/samtaler vedr. utlyste stillinger og ansettelser 
• Ferieavvikling: i uke 27-31.  
 
Aktuelle saker i generalsekretariatet: 
1. Fra struktur til kultur 

16.august ble ny struktur innført. Alle nye ledere er på plass og det jobbes med den interne 
strukturen i de enkelte avdelingene. I den forbindelse er leder i avdeling Kommunikasjon 
og Innsamling blir ansvarlig redaktør for Misjonstidende i stedet for generalsekretæren. 
Endringene kommer fram i referat fra Ledermøtet 17.august.  
Det virker som innføring av ny struktur går fint og vi skal nå sette fokus på kulturen i 
organisasjonen, vi skal ha en kultur der ansatte og frivillige, avdelinger og selskaper drar 
sammen mot felles visjon.  
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2. Midlertidige kontorer i Stavanger 

16.august flyttet ansatte i Stavanger inn i midlertidige kontorer i trebygget (1864) og 
murbygget (1914). 
Medio august flyttet også den Britiske skolen inn i vårt tidligere administrasjonsbygg med 
lang tids leiekontrakt. Våren 2022 flytter vi inn i nye kontorlokaler i 3.etasje i nytt VID-bygg. 

  
3. Dues vei 9 og 11, tidl. Domkirkens sykehjem 

NMS Eiendom AS har sammen med Diakonhjemmet i løpet av sommeren kjøpt tidligere 
Domkirkens sykehjem. Sammen har en stiftet Samfunnsbygg AS der Diakonhjemmet har 
75 % eierandel. Planen er å leie ut til studenter mens området blir regulert og det kan 
bygges leiligheter for personer som trenger oppfølging, men er for friske for å få 
sykehjemsplass. 
 

4. Lilleborg kirke 
Kirkevergen i Oslo har fått bruksendring slik at NMS Gjenbruk kan drive sin aktivitet i 
kirken. Dermed har kirkevergen satt i gang med de endringer av bygget som er avtalt. 
Dette er planlagt fullført i løpet av oktober. Regionen planlegger innflyttingsfest 9.jan 
2022. Det er inngått en intensjonsavtale om utleie til en kinesisk menighet. Det er 
opprettet et Driftsutvalg som blir ledet av Øystein Bjørdal. NMS vil tilpasse kontorene noe, 
nye kontorer skal helst stå klare senest medio desember, vi har kontrakt i nåværende 
lokaler ut året. 
 

5. Misjonærbarna og internat 
I sommer har VG hatt et større oppslag om misjonen og misjonærbarna. Artikkelen kom 
igjen på trykk for ett par uker siden. Det har spesielt vært fokus på Japan. Generalsekretær 
i NMS og i NLM ble intervjuet. Se vedlegg. 
 
Det har ikke kommet noen nye henvendelser til NMS i etterkant av artikkelen, men vi ser 
at det fortsatt er et sårt for mange mennesker, både for foreldre og barn. Som 
misjonsorganisasjon er det riktig at en ikke tok foreldreansvaret fra foreldrene, foreldrene 
var selv med å bestemme at internat var en god løsning for at barna skulle få utdanning 
og forberedes for et liv i Norge. Samtidig har mange følt på et press fra flertallet at slik 
skulle det være. Det kunne oppfattes som at en sviktet misjonen og misjonsoppdraget om 
en ikke ville innrette seg med de ordninger som var. Dermed ble det et press og en 
situasjon som mange har båret med seg siden. Som NMS kan vi bare beklage at systemet 
ble slik selv om det ikke var intensjonen. 

 
6. Søkere til ledige stillinger i NMS 

På 5 stillinger med søknadsfrist 1. og 15.aug har NMS fått 70 søkere. Vi gleder oss over 
søkere med god utdannelse og erfaring. Søkerne er så gode at vi ønsker å få flere av de 
som ikke når opp denne gang, med på andre ledige stillinger som også vil bli annonsert i 
nærmeste framtid. 

 
7. NMS er medarrangør i konferanse om unådde folkeslag. 

NMS er medarrangør på konferanse som setter fokus på unådde folkeslag. NMS har vært 
forsiktige med å bruke uttrykket «unådde folkeslag», men saken har et bibelsk anliggende 
og vi er en misjonsorganisasjon som vil nå videre ut. Vi har derfor valgt å gå med som 
medarrangør på konferansen i Bergen 22.-23 oktober. Fra NMS vil leder i Global Haakon 
Kessel, leder i seksjon Vest-Afrika og Midtøsten Nils Endre Eikeland og generalsekretær 
bidra på workshops. Se presseomtale i vedlegg. 
   

8. Flom på Mekane Yesus seminar i Ethiopia. 
Det ble et sterkt lokalt regnvær som forårsaket en slik flom inne på seminarområdet at 3 
barn og 5 voksne omkom. Bygninger og eiendeler ble ødelagt. NMS har sendt en 
umiddelbar hjelp til Mekane Yesus kirker på ca. 100.000 NOK samtidig som vi har startet 
en innsamlingsaksjon for å hjelpe både familier som er blitt husløse og seminaret som er 
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rammet av store ødeleggelser.  
 

9. Kampanje for småfellesskap. 
Det vil bli en kampanje i høst for å lage nye småfellesskap. Vi skal støtte opp under 
foreningene samtidig som vi vil prøve å etablere nye former for småfellesskap der 
mennesker kan samles til å dele Guds ord, be sammen og bidra til «En levende kirke over 
hele jorden!» 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret september 2021, til orientering  
 
 

Vedlegg: 
Sitat NMS og NLM, VG Misjonærbarnsaken 
Pressemelding 1-2021. Unåddkonferansen M28 - nasjonal mobilisering for de unådde 
 
NMS Landsstyre - 44/21 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar generalsekretærens rapport til landsstyret september 2021, til orientering  
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Sakspapir 

Saksbehandler T. Bjarte Thorsen, Innsamlingskonsulent 

ArkivsakID 20/408 
Arkiv NMSA-360 Generelt om arrangement 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
45/21 

 

NMS Landsstyre O 03.09.2021 
 
Orientering om inspirasjonssamling 2021  

Saksopplysninger: 
Viser til LS-sak 14/21 Orientering om inspirasjonssamling 2021.  
 
Programkomiteen har jobbet videre ut fra skisse og premisser som ble presentert for landsstyret 
(LS) i april.  
 
Det er 14 steder rundt om i landet hvor det nå planlegges «Alle sammen – NMS samlinger lokalt og 
globalt»: Karasjok, Bodø, Trondheim, Ålesund, Vassenden, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Froland, 
Nesbyen, Drammen, Sarpsborg, Oslo, Lillehammer.  
 
Regionkoordinatorene er i samarbeid med regionstyrene ansvarlige for organisering og 
gjennomføring av arrangementene i den enkelte region.  De har fått grafiske maler tilsendt til bruk 
for plakater, invitasjoner, i regionblad, til digital markedsføring m.m. Hvert arrangementssted har 
fått eget vippsnummer og QRkode til bruk for innsamling. Det er bedt om å melde inn navn på 
teknisk ansvarlig på hvert arrangementssted innen 1. september. Disse vil bli fulgt opp og veiledet i 
forkant for å bidra til god kvalitet på de digitale elementene som vil utgjøre mye av programmet.  
 
Digitalt blir det:  
1. Elementer som kan brukes når i programmet det måtte passe på det enkelte arrangementssted: 
- 6 glimt (a. 4 min.) som presenterer noe av bredden i NMS sitt arbeid i dag.  
- Forkynnelse, ved Nora Dub Dybdal (maks 15. min.) 
- Innsamlingssnutt  
- Presentasjon av forslag til handlingsplan 2022-2023 som grunnlag for samtale om denne, ved 
Bjørg Tysdal Moe (maks 15. min.) 
 
2. Alle må være på nett samtidig:  
Direkte felles delerunde fra ulike arrangementssteder kl. 13.00 – 13.30.  
 
LS har hatt som intensjon at medlemmene i styret skal delta på «Alle sammen» – samlinger rundt 
om i landet. Det er ønskelig med en oversikt over hvem som deltar hvor. Det arbeides med å få til 
ansattdeltakelse til de stedene hvor LS-representanter ikke deltar. Det har vært vurdert om 
deltakelse på «Alle sammen» skal være obligatorisk for ansatte som er i Norge nå, men det er ikke 
blitt tatt noen konklusjon på det.  
 
LS har regien på hvordan innhold i handlingsplanen skal presenteres og utfordres til å skissere et 
løp for videre arbeid med denne regionalt i forkant, på og i etterkant av «Alle sammen»- 
samlingene 25. september.   
 
Forslag til vedtak: 
1. Landsstyret tar saken til orientering.  
2. Landsstyret setter opp liste over hvem som deltar hvor fra styret. 
3. Landsstyret vedtar hvordan ny strategiplan skal presenteres og legger løp for involvering i 

arbeidet med denne for regionene.  
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NMS Landsstyre - 45/21 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
1. Landsstyret tar saken til orientering.  
2. Landsstyret setter opp liste over hvem som deltar hvor fra styret. 
3. Landsstyret vedtar hvordan ny strategiplan skal presenteres og legger løp for involvering i 

arbeidet med denne for regionene.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Kari Anne Moen Salte, Økonomileder 

ArkivsakID 21/133 
Arkiv NMSA-133 Regnskapsrapporter, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
46/21 

 

NMS Landsstyre B 03.09.2021 
 
Regnskapsrapport NMS per juni 2021 og revidert budsjett 2021  
Regnskapsrapport NMS (ikke konsern) til LS 

Saksopplysninger: 
Regnskap per juni 2021 
NMS har et underskudd på 1,1 MNOK ved utgangen av juni. Til sammenligning var 
underskuddet 11,9 MNOK ved utgangen av april i år, og 7,8 MNOK per juni i fjor. Årets første 
måneder var i stor grad preget av korona-restriksjoner, men situasjonen har bedret seg noe 
utover våren. Gjenbruksbutikkene har i relativt stor grad klart å holde åpent hittil i 2021, men 
delvis med redusert åpningstid. Fortsatt lav aktivitet både i Norge og hos NMS’ partnere 
medfører lavere kostnader og redusert prosjektstøtte. Flere store enkeltgaver, samt svært godt 
resultat av innsamlingsaksjon til Madagaskar har også bidratt til å bedre resultatet 
sammenlignet med april.  
 
Resultatet per 30. juni 2021 er 5,4 MNOK bedre enn budsjett. Når det gjelder inntekter er de 
største avvikene fra budsjett salgsinntekter 1,0 MNOK lavere enn budsjett på grunn av avlyste 
arrangementer og inntekt fra NMS Gjenbruk 9,6 MNOK under budsjett på grunn av stengte 
butikker. Samtidig er gaveinntekter 1,0 MNOK høyere enn budsjett på grunn av 
innsamlingsaksjon og store enkeltgaver, offentlig støtte 2,7 MNOK over budsjett på grunn av 
periodisering samt korona-kompensasjon på 0,9 MNOK, samt andre inntekter 1,1 MNOK over 
budsjett på grunn av leieinntekt, refusjoner og salg av bedehus.  
Når det gjelder kostnader er de største avvikene personalkostnader 3,2 MNOK lavere enn 
budsjett på grunn av utsatt rekruttering/vakanser, prosjektstøtte 3,3 MNOK lavere enn budsjett 
på grunn av stans eller utsatt utsendelse grunnet frys og Covid-19, samt andre kostnader 2,9 
MNOK lavere enn budsjett på grunn av Covid-19-restriksjoner som har forhindret planlagte 
reiser og samlinger/kurs. 
 
Revidert budsjett 2021 
Det legges frem forslag til revidert budsjett med et forventet driftsresultat på 1,2 MNOK, 
inkludert finans forventes et overskudd på 2,2 MNOK. Forslag til revidert budsjett 2021 er 
basert på regnskap hittil i år og erfaring fra hvordan Covid-19 påvirket regnskapet i fjor. 
Regnskap for første halvår er sterkt preget av Covid-19 som innebærer reduserte inntekter, 
men også reduserte kostnader. Det har vært noe økning i gaveinntekter, men det vil ikke være 
realistisk å hente inn alt inntektsbortfall inneværende år. Det forventes at vaksinering av den 
voksne befolkningen, antatt fullført tidlig høst, vil kunne åpne for mer normal aktivitet 
inkludert foreningssamlinger, møter og messer, men det er fortsatt vanskelig å forutse hvor 
raskt normal aktivitet tar seg opp igjen etter hvert som koronatiltak lettes. Økt aktivitet vil 
både innebære økte kostnader til reiser, aktiviteter og prosjekter, men samtidig forventes det 
å øke inntektene gjennom arrangementer og salg via Gjenbruk. Det er også forventet delvis 
kompensasjon for tapte inntekter fra NMS Gjenbruk. Totalt forventes reduksjon i kostnader å 
være noe større enn tapte inntekter, derav noe økt overskudd i revidert budsjett. Detaljerte 
oversikter og kommentarer for inntekter totalt, og for kostnader per avdeling, følger i vedlegg. 
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Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar regnskapsrapport per juni 2021 til orientering, og godkjenner forslag til revidert 
budsjett 2021.  
 

Vedlegg: 
NMS regnskapsrapport per juni og revidert budsjett 2021 
 
NMS Landsstyre - 46/21 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar regnskapsrapport per juni 2021 til orientering, og godkjenner forslag til revidert 
budsjett 2021.  
 
 
 
 

  



Side 11 av 21 

 

Sakspapir 

Saksbehandler Kari Anne Moen Salte, Økonomileder 

ArkivsakID 20/389 
Arkiv NMSA-101 Budsjett, Seksjon-Økonomiseksjonen, Oppstartår-2021 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
47/21 

 

NMS Landsstyre B 03.09.2021 
 
Langtidsbudsjett NMS 2022-2025  
Inntektsprognose NMS (ikke konsern) til LS 

Saksopplysninger: 
En rullerende fireårsprognose for NMS morselskap presenteres årlig. Den presenterte 
prognosen viser forventede inntekter kommende fireårsperiode, basert på historiske data, 
justert for konsekvenser av Covid-19 pandemien og ellers kjente endringer i inntektstrender. 
Kostnader i prognosen er basert på endringer gjennom pandemien og kjente planer for 
kommende år. Kostnadene er ikke basert på detaljerte planer, og budsjett for de kommende 
årene vil derfor kunne avvike fra prognosen. Inntektsprognose er ment å vise forventet 
disponibel inntekt, som danner grunnlag for neste års budsjett på avdelings- og seksjonsnivå.  

Nedadgående trend i gaveinntektene kan se ut til å flate noe ut, samtidig som det jobbes 
med supplerende inntektskilder. Dette, sammen med økte bidrag fra gjenbruksbutikkene – 
både som følge av flere butikker, økte salgsinntekter og økt driftsmargin – forventes å bidra til 
at totale inntekter øker noe i planperioden. I 2023 er det planlagt generalforsamling, 
arrangementet gjør at både inntekter og kostnader vil bli noe høyere dette året. 

Et positivt driftsresultat i planperioden forutsetter utbytte fra eiendomsselskapene.  

Det er knyttet risiko til oppnåelsen av alle målsatte inntekts- og kostnadsnivå i 
langtidsbudsjettet, da dette bygger på antagelser om fremtiden, herunder konsekvenser av 
handlinger som NMS ikke kontrollerer. Prognoser og valgte forutsetninger er kommentert 
nærmere i vedlegg.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret vedtar forslag til langtidsbudsjett for perioden 2022-2025.  
 

Vedlegg: 
NMS - Langtidsplan 2022-2025 
 
NMS Landsstyre - 47/21 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret vedtar forslag til langtidsbudsjett for perioden 2022-2025.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Trond Hjorteland, Leder kommunikasjon og innsamling 

ArkivsakID 21/63 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
48/21 

 

NMS Landsstyre O 03.09.2021 
 
Innsamlingsrapport til LS, september 2021  

Saksopplysninger: 
Innsamlingsrapporten per juli 2021 viser eit resultat som er ca. kr 3,3 mill betre enn på same 
tid i fjor. Hovudårsaka er ein kombinasjon av store enkeltgåver og ein sommarkampanje som 
utløyste stor givarglede. Sommarkampanjen fekk inn over kr 3,4 mill, noko som skal vera 
rekord, med god margin.  

Trenden med at inntektene frå dei faste givarane aukar, fortset også i 2021. Det blir jobba 
målmedvite med oppfølging av dei eksisterande givarane, noko som viser att i denne 
gledelege utviklinga. 

Foreningsgåver og gåver frå menigheter har ein negativ trend. Dette har ein klar samanheng 
med redusert aktivitet i samband med pandemien, og deler av denne reduksjonen vil bli 
kompensert gjennom ulike ordningar. Det vil vera ei prioritert oppgåve i månadene framover 
å følgja opp foreningar og menigheter etter kvart som landet opnar opp att. 
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Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar innsamlingsrapporten, september 2021, til orientering. 
 
 
NMS Landsstyre - 48/21 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar innsamlingsrapporten, september 2021, til orientering. 
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 20/279 
Arkiv NMSA-003 Strategi og årsmelding 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
49/21 

 

NMS Landsstyre D 03.09.2021 
 
Om handlingsplan 2022-2023  

Saksopplysninger: 
Det vises til LM-sak 162/21 og 173/21.  

NMS har en strategiplan «En levende kirke over hele jorden» for 2018-2023 vedtatt av GF i 
Stavanger i 2017.  Ny eller justert strategiplan stod derfor ikke på sakslisten for den planlagte 
generalforsamlingen i 2020.  
 
I 2020-21 har det vært ulike prosesser i NMS med en evaluering som førte til en ny 
struktur som skal være et rammeverk for å jobbe med kulturen i organisasjonen (SIK-
rapporten). Dernest har verden vært preget av en pandemi med reiserestriksjoner som har 
tvunget fram nye arbeidsformer. Nytt er også Grunnlagsdokumentet om misjon: “Kjærligheten 
tar aldri slutt” som ble vedtatt av Landsstyret høsten 2020.   
 
Det ble på bakgrunn av dette vurdert behov for ny strategiplanen mtp behandling under et 
utsatt GF i 2021 (siden GF 2020 ble avlyst/utsatt). Arbeidet med denne strategiplanen startet 
opp våren 2021. Da GF 2021 også ble avlyst, ble planen å drøfte/behandlet forslaget under den 
regionalbaserte, nasjonale inspirasjonssamlingen i slutten av september 2021, «Alle sammen», 
før vedtak i landsstyret. I behandling av utkast til ny strategiplanen i ledermøtet medio august, 
ble det klart at den fremlagte strategiplanen var mer å regne som en handlingsplan for de to 
siste årene av inneværende strategiperiode. Dette også siden det allerede fra høsten 2021 vil 
bli startet arbeid og samtaler rundt en ny strategiplan gjeldende for 2024-2030. Denne skal 
behandles på Generalforsamlingen i Stjørdal i 2023.  
 
Ut fra dette, har vi laget en oppfølging av gjeldende strategiplan med konkretisering av det 
NMS vil vektlegge de to neste årene. I vedlegget er indikatorene fra strategiplanen tatt med i 
punkt 3 som bakteppe for de konkretiseringer som står i punkt 4. 
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret går inn for at den fremlagte handlingsplanen blir gjenstand for drøfting under 
«Alle sammen»-samlingene 25.september. Planen justeres eventuelt etter innspill fra denne 
samlingen og legges på ny fram for landsstyret i møtet i oktober 2021 mtp endelig 
godkjenning.  
 

Vedlegg: 
Handlingsplan 2022-2023 
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NMS Landsstyre - 49/21 
 
NMS LS - behandling: 
Etter siste behandling i LM, foreslås det at sakens overskrift og det dokument den omtaler 
endres til "Strategiske prioriteringer", da dette er mer i tråd med sakens innhold (utmynting av 
noen satsingspunkter i en allerede gjeldende strategiplan) samtidig som det ikke kan 
misforstås/forveksles med den forståelse av begrepet "handlingsplan" slik det til nå har vært 
brukt i NMS. 
"Kommunikasjon" føyes til i pkt. 4, 9b (Vi vil framelske samarbeid og kommunikasjon...). 
Innspill om mindre språklige justeringer vurderes av administrasjonen. 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret går inn for at den fremlagte planen med "Strategiske prioriteringer" blir gjenstand 
for drøfting under «Alle sammen»-samlingene 25.september. Planen justeres eventuelt etter 
innspill fra denne samlingen og legges på ny fram for landsstyret i møtet i oktober 2021 mtp 
endelig godkjenning.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 21/67 
Arkiv NMSA-030 Generelt om eiendom, anlegg,bygninger,lokaler, 

Styre-Landsstyre NMS 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

50/21 
 

NMS Landsstyre O 03.09.2021 
 
Orientering vurdering NMS leirsteder  

Saksopplysninger: 
Det vises til orientering i LS-sak 86/20 samt informasjon i generalsekretærens rapport til 
landsstyret i februar og april 2021.  

NMS Drift utfordret i 2020 NMSU til å gjøre vurdering ifht strategiske leirsteder i deres leir-
/ungdomsarbeid. NMS regioner ble også invitert til å komme med innspill ifht bruk og 
engasjement rundt det aktuelle lokale leirstedet.  

Bakgrunn for dette er at NMS Drift har en gjennomgang av leirstedene mtp fremtidig og 
økonomisk forsvarlig drift.  

Med vurderinger og innspill fra NMSU og regionene som grunnlag, har generalsekretær gjort 
vurderinger med tanke på noen prinsipper for forvalting av leirsteder (se vedlegg). Dette er 
oversendt til NMS Drift.  

Oppsummert er følgende punkter er lagt til grunn:  

1. Det betyr at det er vanskelig å se at det er mulig å holde en økonomisk forsvarlig drift 
på et leirsted bare ut fra egne NMS/NMSU-leirer og NMS’ egne samlinger på 
leirstedene. 

2. Det betyr at NMS innser behov for alternativ drift for leirsteder. NMS Drift utfordres 
sammen med leirstedsstyrene til å sondere muligheter for og utvikle de stedene som 
kan driftes bærekraftig økonomisk. For de steder dette ikke lar seg gjøre, bør leirsted 
vurderes solgt.  

Styret for NMS Eiendommer skal behandle sak om leirstedene sitt møte 26.august. Daglig 
leder i NMS Drift, Per Kristian Wister, vil i landsstyrets møte muntlig legge frem momenter fra 
NMSE styret sitt møte.  

I fortsettelsen vil NMS Drift komme med en innstilling, som skal legges frem for Landsstyret 
mtp konkrete vedtak for videre drift/driftsform eventuelt salg av leirsteder. 

 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret takker for orienteringen om leirstedene og ber om at innspill fra landsstyret tas 
med i det videre arbeidet.  
 

Vedlegg: 
Statusvurdering leirsteder 
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NMS Landsstyre - 50/21 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret takker for orienteringen om leirstedene og ber om at momenter fra landsstyret 
tas med i det videre arbeidet.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 21/5 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
52/21 

 

NMS Landsstyre O 03.09.2021 
 
Protokoller til landsstyret, september 2021  

Saksopplysninger: 
Følgende protokoller legges frem for landsstyret til orientering:  
 
Ledermøte: 01.06.2021, 08.06.2021, 16.06.2021, 22.06.2021, 03.08.2021, 10.08.2021, 17.08.2021, 
24.08.2021 
 
Regionstyremøter:  

· Region Bjørgvin:  
· Region Møre: 17.03.2021, 04.05.2021 
· Region Stavanger: 16.06.2021 
· Region Sør: 27.05.2021 
· Region Trøndelag: 11.03.2021, 28.06.2021 
· Region Øst: 04.03.2021, 08.04.2021 

 
Fra Globalt ledermøte: 01.06.2021, 08.06.2021, 16.06.2021, 10.08.2021 
 
Fra NMS Gjenbruk: - 
 
Protokoller fra NMS Eiendommer AS: -  
 
Protokoller fra VID. Vitenskapelige høgskole:  

· VID Holding, 26.05.2021 
 
Årsmelding fra regionene:  

· Region Sør  
 
Landsstyret får tilsendt protokollene «fortløpende» i eget vedlegg.  
Årsmeldingene sendes samlet i eget vedlegg. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret tar de fremlagte protokollene og årsmeldingene til orientering.  
 

Vedlegg: 
Protokoller til landsstyret, september 2021, del 2 
Protokoller til landsstyret, september 2021, per 17.08.2021 
Årsmelding 2020 region Sør 
Protokoll styremøte VID Holding 26.05.2021 
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NMS Landsstyre - 52/21 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret tar de fremlagte protokollene og årsmeldingene til orientering.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 20/367 
Arkiv NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-

Generalforsamling 
   
Saksnr Utvalg Type Dato 

51/21 
 

NMS Landsstyre O 03.09.2021 
 
GF 2023 Orientering om forberedelser til arrangementet  

Saksopplysninger: 
Hovedkomiteen (HK) for GF 2023 har sitt første møte 25.august 2021.  
Lederne for de fleste underkomiteene er rekruttert og vil delta i møtet og der gi sin 
«statusrapport». Oppdatering fra møtet vil bli gitt muntlig under landsstyret sitt møte. I HK 
stiller generalsekretær Helge, leder for kommunikasjon og innsamling Trond og 
administrasjonssekretær Jofrid fra NMS sin administrasjon. 
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret takker for orienteringen om forberedelser til GF 2023.  
 
 
NMS Landsstyre - 51/21 
 
NMS LS - behandling: 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret takker for orienteringen om forberedelser til GF 2023.  
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Sakspapir 

Saksbehandler Helge S. Gaard, Generalsekretær 

ArkivsakID 21/3 
Arkiv NMSA-007 Rapport til styrende organ, Styre-Landsstyre NMS 
   

Saksnr Utvalg Type Dato 
53/21 

 

NMS Landsstyre D 03.09.2021 
 
Åpen post, landsstyret september 2021  

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 29.-30.oktober 2021. Sted: region Trøndelag 
 
Forslag til vedtak: 
Landsstyret har drøftet sakene.  
Landsstyret tar sakene til orientering. 
 
 
NMS Landsstyre - 53/21 
 
NMS LS - behandling: 
Generalsekretær orienterte om utviklingen i forhold til: 
• Enkelte samarbeidspartnere (i Thailand, Kamerun og på Madagaskar) 
• Enkelte eiendomssaker (Kontorer i Drammen, gjenbruksbutikk i Kongsberg, Sommerveita 

i Trondheim) 
 

Oppdatert plan for kommende LS-møter: 
• 29. - 30. okt. 2021: Trondheim 
• 10. - 11. des 2021: Stavanger 
• 4. febr. 2022: Oslo, Lilleborg 
• 25. - 28.mars 2022: Carlisle, England 
• 1.april 2022: Noen timers digitalt møte dersom behov/hvis tiden ikke strekker til i England. 
 
 
NMS LS - vedtak: 
Landsstyret har drøftet sakene.  
Landsstyret tar sakene til orientering. 
 
 
 
 

 
 
 


