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styremøte  
 
 
 

 
Møtedato: Tirsdag 18.05.21 kl. 18:00-19:35 i Cubbies-rommet 
 
Til stede: Ingar Hjelset, Hege Kringeland, Brit Kari Urdal, Sophia Eliassen, Tollef Byrkjedal og Frank 
Vorhaug 
Forfall: Geir Sandvik 
 
Referent: Frank 
 

Sak nr. Saker 

 Åpning og bønn v/Ingar 
Hag 2,3-9: Vær sterke! sier Herren….Mitt er gullet og mitt er sølvet. Dette nye huset skal bli 
herligere enn det første…på dette stedet skal jeg gi fred.  
           

55/21 Godkjenning av innkalling med saksliste 
Godkjent. 
 

56/21 Godkjenning av referat 
Godkjent.  
 

57/21 Ung-leder-stillingen  
MUFs ønsker og behov – presentert v/Randi Strøm Andersen, styreleder i MUF og Ung-
leder-vikar 
1. Signaler i MUFs årsmøte: 

o Ønsker større stilling 
o Tilstedeværelse på møtene er viktig 
o Ung-leder skal være en person som er synlig også utenom møtene. Sender 

melding, tar kontakt, viser at en er tilgjengelig for samtale. 
2. Signaler fra MUFs styremøte: 

o MUF-møtene funker bra nå, men det er sårbart p.g.a. at ansvaret hviler på få 
personer. Viktig med en ansatt som trekker i trådene og som har oversikt. 

o Kontinuitet har vært en utfordring. Godt med en Ung-leder som har oversikt 
over de ulike felt. 

o Fint med en Ung-leder som tar ansvar for det som andre ikke ønsker f.eks. 
administrative oppgaver. 

o Balansegang mellom administrative oppgaver og tilstedeværelse. Vanskelig å få 
tid til begge deler. Ønsker derfor større stilling for å dekke mer.  

3. Spørsmål fra Misjonshusets styre: 
o Hvor mange er det på MUF nå og hvor mange sitter i styret? 

▪ Mellom 30 og 40 på møtene etter at det åpnet opp igjen. 5 i styret. 
o Hvordan ser en på å kombinere Awana-koordinator og Ung-leder i en stilling? 

▪ Vanskelig å kombinere tilstedeværelse sent lørdag og tidlig søndag. 
o Hvor stor stilling er det MUF ønsker? Øke til 50% eller 60%? 

▪ Ikke behov for 100%. Ser for seg at 60% hadde vært bra og 50% mye 
bedre enn nå. 

o Hva er administrasjonsarbeidet og hvor mye utgjør det? 
▪ Styret gjør mye koordineringsarbeid, men det blir fort noen hull å dekke. 

I eksamensperioder trekker folk seg og mye å dekke opp.  
o Hva opplever du at MUF trenger? Hva lengter MUF etter? 



▪ Personlig ønsker jeg en Ung-leder som kan tale jevnlig og en som er 
tilgjengelig for samtale. 

▪ Styreleder skal være en som driver frem etter mål. Ung-leder er en som 
er til stede og tilgjengelig og ivaretar enkeltpersoner.  

o Hva satser MUF på, hva er strategi og visjon for MUF? 
▪ Det å ha tid og ressurser til utvikling har vært mangelvare. Jeg har hatt 

noen temaer jeg har ønsket å bringe opp i styret, men det har ikke vært 
tid. Det har vært mer behov for «brannslukking». Jeg har brukt noen 
timer nå og la fram for MUF-styret i dag en plan for møtene til høsten 
med variasjon over bibelundervisning og mer livsnære taler. 

 
Det større strategiske bildet 

• Vi har ikke sluppet tanken på NLM-senter og en mulig bibelskole. 
• Ideelt sett kunne en tatt ut administrasjonsoppgaver til en egen stilling for å 

frigjøre tid til de spesifikke rollene, men dette er det ikke rom for i dagens situasjon. 
 
Vedtak: 
Vi lyser ut Ung-lederstilling i 40% internt i NLM omgående med 14 dagers søknadsfrist. 
Med ønske om tiltredelse 1. august. 

 
 

  

 


