
 

DELTAKERE 

Anders Østeby   Landssjef og Møteleder 

Gunvor Meling    Viselandssjef  

Steinar Stornes   Styremedlem(meldt forfall) 

Henrik Vagle Dalsgaard  Styremedlem  

Even Stokke   Styremedlem  

Hilde Opsal Styremedlem 

Eline Marie Grøholt Styremedlem (meldt forfall) 

Annlaug Halvorsen Engmark Styremedlem (meldt forfall) 

 

ANDRE  

Sindre Nemdsleder Rovernemnda 

Heidi Furustøl   Generalsekretær/referent 

 

GJESTER PÅ ENKELTSAKER 

PROGRAM 

 Møtet ble avholdt under Kretsforum Gran 

 

SAKER 

68/2014   Protokoll 27.-28.09 2014 

69/2014  Oppnevning til prosjekt fornyet ledertrening 

70/2014  Ledertreningsnettverk 

71/2014  Orientering 

 

KOMMENTAR 

Det var ikke behov for å fortsette Landsstyremøte søndag kl 1400 ref Innkalling  

 
Protokoll Landsstyremøte 

25. oktober 2014 kl 17-1800 
 



 

GENERELT  

Beskrivelse  

Protokoll fra 27.-28.09 er sendt ut på mail to ganger, eventuelle 
oppfølgingspunkter eller kommentarer kan tas i møte. 

Forslag til vedtak  

Protokollen er allerede godkjent på e-post, men eventuelle 
kommentarer/oppfølgingspunkter kan noteres. 

Vedlegg, referanse 

Protokoll fra 27.-28.09 

Forslagstiller/Saksbehandler 

Heidi Furustøl 

Dato 

2014-23-10 

 

BEGRUNNELSE/DISKUSJON 

Notat 

X 
 

 

VEDTAK 

Landsstyrets vedtak 

Protokollen var allerede vedtatt på e-post og ingen oppfølgingspunkter fremkom i møtet. 

68/2014 Protokoll 27.-28.09 2014 



 

GENERELT  

Beskrivelse  

 

Mandat for prosjektgruppe for fornying av ledertrening ble vedtatt i sak 59/14. Denne saken er en 

oppfølging av følgende to punkter i mandatet: 1) Landsstyret oppnevner en prosjektgruppe bestående av 

6 personer.2) Landsstyret oppnevner også en referansegruppe bestående av 3-5 personer.  

Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler setter følgende rammer for oppnevningen:  
 
1)Det tilstrebes at alle styrer, utvalg og komiteer også skal ha unge under 26 år. 
2) Ved valg, oppnevninger og tilsettinger på alle nivå i forbundet skal en tilstrebe en lik representasjons- 
og ansvarsfordeling mellom kvinner og menn. 
 
Begge punkter er forsøkt imøtekommet. 2 av forslagene til medlemmene av prosjektgruppa er under 26 
år. I begge utvalg er det foreslått en jevn kjønnsfordeling.  
 
I tillegg til å følge grunnreglene og å sette sammen en gruppe med en stor samlet kompetanse, 
organisasjonskjennskap og erfaring er det forsøkt å oppnå en geografisk og aldersmessig spredning.  
 
Plassene i gruppene ble utlyst. Det kom inn søknad fra Anders Lie-Nilsen og Inger Theodora Kvernø. 
Begge er foreslått til prosjektgruppa. 
 
I landsstyrets sak 59/14 vedtok landsstyret at «Gjensittende medlemmer i LU tilbys plass i 
prosjektgruppe eller referansegruppe». 
 
Tolleiv Ree var eneste gjensittende medlem av LU. Han har fått anledning til å velge hvilket, om noe, av 
de to organene han ønsket å sitte i, og valgte referansegruppen.   
 
Referansegruppen vil ikke sette i gang sitt arbeid før prosjektgruppen har kommet et stykke ut i arbeidet. 
Det er derfor aktuelt å komme tilbake til LS med en sak om supplering av denne. 

Forslag til vedtak  

Til prosjektgruppa for fornying av ledertrening oppnevnes Henny Koppen, Vidar 
Berg, Veronica Nysted Montgomery, Anders Lie-Nilsen, Inger Theodora Kvernø og 
Endre Vik Nordbrønd.  

Til referansegruppa oppnevnes Gaute Brækken, Tolleiv Ree og Anne Skoglund.  

Vedlegg, referanse 

X 

Forslagstiller/Saksbehandler 

Elisabeth Løland 

Dato 

2014-17-10 

 

BEGRUNNELSE/DISKUSJON 

Notat 

  

 

VEDTAK 

Landsstyrets vedtak 

Til prosjektgruppa for fornying av ledertrening ble følgende personer oppnevnt: 
Henny Koppen, Vidar Berg, Veronica Nysted Montgomery, Anders Lie-Nilsen, Inger 
Theodora Kvernø og Endre Vik Nordbrønd.  

Til referansegruppa ble følgende personer oppnevnt: Gaute Brækken, Tolleiv Ree 
og Anne Skoglund. 

 

69/2014  Oppnevning til prosjekt fornyet ledertrening 



 

GENERELT  

Beskrivelse  

 

Det orienteres om planer for et ledertreningsnettverk for ansatte i kristne barne- og 
ungdomsorganisasjoner som har ledertrening som ansvarsfelt. 
 
Hensikten er å: 
- Skape et fagmiljø for ledertrening for ansatte som ofte er alene på sitt felt 

- Jobbe sammen mot det felles mål å utruste og utdanne ledere i det kristne sivilsamfunnet, 

gjennom: 

- Å utveksle ideer og best pracitces 

- Å lære og utvikle oss sammen gjennom samtale og diskusjon  

- Å bruke innledere som det er vanskelig å invitere når bare en organisasjon står 

bak. 

 
Nettverket vil av hensyn til fleksibilitet og effektivitet ha minst mulig formelle strukturer. En 
nærmere omtale av dette er vedlagt.  
 
Gjennom arbeid med forundersøkelsen til prosjekt fornyet ledertrening har 
ledertreningskonsulenten vært i kontakt med flere organisasjoner for å hente ideer og bygge 
nettverk. Det har vist seg at det per i dag er svært lite kontakt mellom organisasjoner som 
jobber med mange av de samme problemstillingene. Responsen på ønsket om kontakt har 
vært overveldende positiv, og flere har meldt at de ønsker å holde kontakten.  
 
Det er mulig å se de potensielle nettverksdeltakerne som potensielle konkurrenter. Samtidig 
har de kristne organisasjonene ofte delvis overlappende formål og vi bør se hverandre også 
som samarbeidspartnere. Det vil være opp til hver enkelt organisasjon hvor mye man ønsker 
å dele i et sikt nettverk, og konkurransesituasjonen bør ikke være til hindre for å utnytte 
potensialet i et samarbeid.   

Forslag til vedtak  

 Landsstyret tar saken til orientering og støtter initiativet.  

Vedlegg, referanse 

Vedlegg 1: «Plan for ledertreningsnettverk» 

Forslagstiller/Saksbehandler 

Elisabeth Løland 

Dato 

2014-21-10 

 

BEGRUNNELSE/DISKUSJON 

Notat 

  

 

Saken trekkes da LS ikke anser dette som en sak som skal behandles av LS, og at 

saken er et administrativt anliggende. LS ser det som positivt at initiativet med å 

opprette et nettverk igangsettes. 

 

VEDTAK 

Landsstyrets vedtak 

LS behandlet ikke saken da den anses som et administrativt anliggende. LS ser det som 
positivt at nettverket igangsettes. 

 

70/2014  Ledertreningsnettverk 



 

 
GENERELT  

Beskrivelse  

 

Under disse sakene kan det ikke fattes vedtak 
 

1. Planlegge neste styremøte, 14.-16.11; avklare bestillinger, arbeidsform,  
2. Møtekalender  
3. Eventuelt 

Forslag til vedtak  

Landsstyret  tar sakene til orientering 

Vedlegg, referanse 

 

Forslagstiller/Saksbehandler 

Heidi Furustøl 

Dato 

2014-23-10 

BEGRUNNELSE/DISKUSJON 

Notat 

  

 

Styret begynte å planlegge styremøte den 14.-16 november i Oslo, hvor 

arbeidsgrupper starter opp kl 1600 og Ls-møtet kl 1900-2100, med 

fortsettelse lørdag og søndag.  

Møtekalender: gjennomgås på styremøte spesielt påmelding nordisk 

konferanse Island 14.-17.05 

 

VEDTAK 

Landsstyrets vedtak 

Landsstyret  tar sakene til videre oppfølgings 

 

71/2014  Orientering 


