Protokoll
MBU Landsmøte
Larvik 20.-22.april 2012

1 Konstituering
Landsmøtet ble åpnet av MBUs nestleder Maia Blomhoff Holm
Åpningshilsen fra Audun Westad presentert av Maia Blomhoff Holm
Hilsen fra Tom Johnsen og Thomas Rolfsen fra arrangørmenigheten Larvik
Hilsen fra biskop Christian Alsted
Hilsen fra Equmenia
Hilsen fra LNUs leder Gunhild Grande Stærk
Hilsen fra Hovedstyrets leder Berit Westad
1.1 Godkjenning av representantene
Fullmakter er godkjent
Fredag: Det er 17 stemmeberettigede til stede
Lørdag: Det er 18 stemmeberettigede til stede
Representanter godkjent
1.2 Valg av ordstyrer
Landsstyret innstiller: Steinar Hjerpseth
Vedtatt
1.3 Valg av referenter
Landsstyret innstiller: Camilla Gaarn Røed og Frøydis Grinna
Vedtatt
1.4 Valg av tellekorps
Landsstyret innstiler: Cecilia Tønnesen, Morgan Pettersen og Diamond Brown
Vedtatt
1.5 Valg av protokollunderskrivere
Landsstyret innstiller: Kirsten Øysæd og Kristian Isnes
Vedtatt
1.6 Valg av resolusjonskomite
Landsstyret innstiller: Camilla G. Røed og Frøydis Grinna
Vedtatt
1.7 Valg av fullmaktskomite
Landsstyret innstiller: Camilla G.Røed og Hege Bergjord
Vedtatt

1.8 Godkjenning av innkalling og saksliste
Landsstyret innstiller at innkalling og saksliste godkjennes
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent
1.9 Godkjenning av forretningsorden
Landsstyret innstiller at forretningsorden godkjennes
Forslag fra Landsstyret på punkt 12. Alle personvalg avgjøres ved akklamasjon eller
håndsopprekning forutsatt at det ikke kommer benkeforslag.
Forslag godkjent
Vedtak: Forretningsorden med endring av punkt 12 godkjent.
2 Rapporter
2.1 Landsstyrets årsmeldinger for 2010 og 2011
Årsmelding 2010
Frøydis Eline Isnes la frem årsrapporten for 2010
Vedtak: Årsmelding 2010 godkjent

Årsmelding 2011
Frøydis Eline Isnes la frem årsmeldingen for 2011
Vedtak: Årsmelding 2011 godkjent

2.2 Metodistkirkens Speiderkorps årsmelding 2011
Korpsleder Berit Roll Elgsaas la frem årsmeldingen for Metodistkirkens Speiderkorps 2011
Vedtak: Korpsets årsmelding tatt til orientering
2.3 MBU - prestens årsmelding 2011
Årsmeldingen mottas som en informasjonssak.
Vedtak: MBU prestens årsrapport tatt til orientering.

3 Økonomi
3.1 Regnskap 2010 og 2011
Hege Bergjord la frem regnskapet for 2010 og 2011
Regnskap 2010
• Regnskapet for 2010 viser et underskudd på kr. 115 000
• Stort avvik mellom inntekter og utgifter på leirene. Dette kommer av en betraktelig økning
i deltakerantallet.
• Diskusjon om man skal begynne å ta betalt av ledere på leir. MBU har lenge prioritert å
dekke leiravgift og reiseutgifter for sine ledere i motsetning til speiderkorpset som tar
betaling for sine ledere. Det henstilles til Landsstyret om å se nærmere på saken og ta en
debatt på prioriteringen av økonomien i forhold til ledere på leir.
• Leirposten bør deles i regnskapet, slik at den spesifiserer hva som er kostnad til selve
leiren og hva som er reisestøtte.
• Bjørn Arne Olsen, Larvik, ønsket å fremme en henstilling fra Landsmøtet til kirken om at
kontorleien dekkes av kirken. Slik vil det frigjøres midler som kan brukes i barne- og
ungdomsarbeidet. Tilsynsmann Steinar Hjerpseth poengterte at det er flere sider i saken,
og om pengene kan skaffes på andre måter. Hjerpseth anbefalte å sende en henstilling til
Landsstyret om å ta en dialog med kirken om økonomisk prioritering i vurderingen av
regnskapstallene. Frøydis Grinna viste til artikkelen i Brobyggeren om videre satsing fra
MBU, og støttet henstillingen om å ta dialogen med kirken.

Landsstyret innstiller at regnskapet 2010 godkjennes
Vedtak: Regnskap 2010 godkjent

Regnskap 2011
• Regnskapet viser et underskudd på kr. 305 915
• Årsaken til underskuddet er blant annet en reduksjon i statsstøtte grunnet endring i
styresammensetning, og økt deltakelse på leirene.
• Som i 2010 regnskapet bør det også her være mer detaljerte poster.
• Det er gjort en større satsing på profilering
• Relansering av MBU banken
• Annen driftskostnad varierer mye da utgifter for foregående år ikke har blitt betalt før i
regnskapsåret.
Landsstyret innstiller at regnskapet for 2011 godkjennes
Vedtak: Regnskap 2011 godkjent

3.2 Budsjettforslag 2013-2014
Hege Bergjord la frem budsjettforslaget for 2013 og 2014
•
•
•
•

•
•
•
•

Budsjettert med underskudd på 49 900 hvert år, underskuddet tas av egenkapitalen.
Litt uavklart rundt posten ”andre driftsinntekter”
Det henstilles om at Landsstyret/MBU kontoret må se på saken med ØBUR og hvorfor
det fremdeles betales kontingent.
MBU bidrar med økonomisk støtte til NEECCYC (Northern Europe and Eurasia Central
Conference Youth Council) da de andre landene har svært lite penger. Landsstyret ser
det som viktig å ha en relasjon med andre landene i vår sentralkonferanse. Det henstilles
om at dette nevnes i årsmeldingen.
Landsstyret har ønsket å satse på MBU prest og leirene, og har kuttet det man kan på
andre poster.
Landsstyret og Korpsstyret har fått positivt svar på søknad til Hovedstyret om dekking av
halve 50% stillingen til MBU prest. Dette er MBU meget glade for.
Det må tas høyde for ekspansjon i leieavtalene og utgiftsføringen for leirene, samt at
styret må se på saken om kostnader rundt ledere på leir.
Forslag om å ha kollekt på leirene som går til MBU.

Landsstyret innstiller at budsjettet for 2013 og 2014 godkjennes
Vedtak: Budsjettforslaget for 2013 og 2014 med innspill til endringer er godkjent.

4 Innkomne forslag
Godkjenning av MBU prest fra prosjekt til fast stilling
Maia Blomhoff Holm la frem forslaget fra felles-AU om godkjenning av MBU prest fra prosjekt til
fast stilling.
• Dette handler om selve stillingen og om å gjøre den til fast stilling. Det fins ingen
garantier for hvor lenge det vil vare, men pr. i dag er det en suksessfaktor å ha denne
stillingen.
• MBUs Landsmøte må ta den endelige avgjørelsen angående de stillingene de til enhver
tid har.
Landsstyret innstiller at forslaget vedtas
Vedtak: Forslaget fra felles-AU godkjennes

5 Lovendringsforslag
5.1. Forslag fra Landsstyret
1. Annengangs avstemming på lovendringsforslaget vedtatt på Landsmøtet 2010
I følge MBUs lover skal lovendringsforslag vedtas på to etterfølgende Landsmøter.
Hovedpunktene som gjelder lovendringsforslaget fra 2010:
• MU endret til MBU
• MBU prest blir tatt inn, og sekretær blir endret til konsulent.
• Speiderkorpsets øverste organ blir Landsmøtet i stedet for Årskonferansen.
• Endring fra 15 til 12 år for de som kan være med i styrer og bestemmelser.
Landsstyret innstiller at lovendringsforslaget fra 2010 vedtas.
Vedtak: Annengangsvedtak for lovendringsforslaget for 2010 er vedtatt godkjent, og vil bli
gjeldende fra 21.april 2012.
2. Godkjenning av tilleggsforslag til nytt lovendringsforslag
Det er fremmet et lovendringsforslag av MBUs Landsstyre, som er utarbeidet av tidligere
tilsynsmann Vidar Sten Bjerkseth. Landsstyret fremmer to tilleggsforslag som kom etter fristen.
Landsstyret innstiller at tilleggsforslagene godkjennes og gjelder som forslag til nytt
lovendringsforslag.
Vedtak: Tilleggsforslagene godkjennes og gjelder som forslag til nytt lovendringsforslag.

3. Lovendringsforslag fremmet av MBUs Landsstyre, som er utarbeidet av tidligere
tilsynsmann Vidar Sten Bjerkseth.
.
§1 Presisering av basis og formål for MBU
Vedtak: Godkjent
§2 Presisering av basis og formål for MBU
Vedtak: Godkjent
§3 Språklig endring
Vedtak: Godkjent
§4 Språklige og strukturelle endringer
Vedtak: Godkjent
§5 Strukturendring: Paragrafen er kortet ned da MBUs distriktisutvalg ikke eksisterer lenger.
Også foretatt språklig endring.
Vedtak: Godkjent
§ 6 Språklig endring. Speiderkorpset har fremmet et endringsforslag til det opprinnelige forslaget:
§ 6 METODISTKIRKENS SPEIDERKORPS
Den foreslåtte teksten erstattes med §§ 3 og 4 i MS sine lover og retningslinjer
§ 3 Tilslutning
1. Korpset er en arbeidsgren innen Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund (MBU) og er representert i
MBUs landsstyre i henhold til MBUs lover. Korpsets representant(er)oppnevnes av korpsstyret og skal
fortrinnsvis være fra dette.
2. Korpset er tilsluttet Norges speiderforbund (NSF) gjennom en overenskomst mellom NSF og
Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund (MBU).
§ 4 Lover og bestemmelser
For Metodistkirkens speiderkorps gjelder Norges speiderforbunds, Metodistkirkens barne- og
ungdomsforbunds og korpsets egne lover og retningslinjer.

Vedtak: Korpsets forslag enstemmig vedtatt.
§7 Språklig endring
Vedtak: Godkjent
§8 Språklige og strukturelle endringer
§8 A Strukturell endring
§8 B Strukturell endring
§8 C Første kulepunkt
Det foreligger 1 forslag fra det opprinnelige lovendringsforslaget pluss et forslag fra Landsstyret
og ett forslag fra Korpsstyret.
Da det blir vanskelig å stemme samtidig på tre forslag, og at ordlyden i de to tilleggsforslagene er
forholdsvis lik, ønsker Landsstyret og Korpsstyret å trekke sine forslag og fremmer et nytt felles
forslag.
Vedtak: Landsmøtet har enstemmig godkjent at de to tilleggsforslagene fra Landsstyret og
Korpsstyret trekkes, og at de to styrene fremmer et felles forslag.
Nytt endringsforslag fra Landsstyret og Korpsstyret til §8 C Første kulepunkt:
Opprinnelig lovendringsforslag utarbeidet av Vidar Sten Bjerkseth:
Følgende møter med tale- forslags- og stemmerett:
En valgt representant fra hvert BUR eller annet lokalt fellesråd. BUR med mer enn 50 registrerte
medlemmer i MBU pr. 31.12. året før kan sende to representanter. En av disse skal være under
25år. Alle medlemmer fra 15 år (12år) og oppover kan velges som utsendinger til Landsmøtet.
Lovendringsforslag fra Landsstyret og korpsstyret:
Følgende møter med talt-/forslags- og stemmerett:
Fra hvert BUR/ annet lokalt fellesråd/menighet:
BUR-leder/koordinator og en valgt representant, samt en representant for hvert påbegynte 50.
registrerte medlem i MBU pr. 31.12 året før. Minst 1/3 av representantene (ut over BUR-leder)
må være under 25år. Alle medlemmer over 12år i en av de registrerte enhetene innen det lokale
BUR, kan velges som utsendinger til Landsmøtet.
Vedtak: Forslaget fra Landsstyret og Korpsstyret enstemmig vedtatt.
§8 D Strukturell og språklig endring
§8 E Strukturell og språklig endring
§8 G Strukturell og språklig endring
Vedtak: § 8 Godkjent
§9 Strukturelle endringer
§ 9 A – Forslag på å endre tredje og fjerde kulepunkt på de som har talerett i Landsstyret fra
MBU konsulent og MBU prest til MBUs ansatte.
Vedtak: Forslag godkjent
§ 9 B – Strukturelle endringer.
§ 9 C – Språklig endring
§ 9 D – Forslag om at ordene: ”at budsjettet følges” strykes i opprinnelig lovendringsforslag:
Økonomiansvarlig har et særskilt ansvar for at regnskap føres i henhold til god regnsskapsskikk,
at budsjettet følges, og at det jevnlig fermlegges regnskapsoversikt og likviditetsrapport for
Landsstyret.
Vedtak: Forslaget om å stryke ordene: ”at budsjettet følges” godkjent
§ 9 E – Strukturell endring
§ 9 F - Strukturell endring
§ 9 G –Tilleggsforslag fra Landsstyret til opprinnelig lovendringsforslag:

Signaturrett
Landsstyrets leder og økonomiansvarlig har signaturrett i fellesskap for MBU. Dette gjelder for
låneopptak, kjøp og salg av eiendom godkjent av Landsstyret.
Landsstyrets forslag
Landsstyrets leder, økonomiansvarlig og MBU konsulent har signaturrett i fellesskap for MBU.
Dette gjelder for låneopptak, kjøp og salg av eiendom godkjent av Landsstyret.
Vedtak: Landsstyrets tilleggsforslag fra LS godkjent
Det ble en del diskusjon rundt §9 G angående om MBU konsulent skal ha generell signaturrett
eller signaturrett som det står i paragrafen. Det henstilles til Landsstyret å se nærmere på
paragrafen og eventuelt fremme et nytt forslag til neste landsmøte.
Vedtak:§ 9 Godkjent
§10 Språklig endring
Vedtak: Godkjent
§11 Lovene kan velges på hvert landsmøte med 2/3 flertall. Dette gjelder ikke § 1 og 2 som må
velges med 2/3 flertall på to påfølgende landsmøter. Utydelig i den nye lovteksten at §1 og 2
hadde andre regler. Henstiller til Landsstyret om at lovtekst tydeliggjøres.
Vedtak: Godkjent
Vedtak: Lovendringsforslag med endringer godkjent

6 Valg
Inger Aa. Olsen presenterte nominasjonskomiteens innstilling
• Valg av leder
Nominasjonskomiteen innstiller Audun Westad
Vedtak: Godkjent ved akklamasjon
• Valg av økonomiansvarlig
Nominasjonskomiteen innstiller Hege Bergjord
Vedtak: Godkjent ved akklamasjon
• Valg av styremedlemmer og varamedlem
Nominasjonskomiteen innstiller:
Stephanie Buadu, Bjølsen
Bjørn Martin Broback, Oslo Central
Jonas Buckholm Pettersen, Halden
Marta Westad Hauge, Molde
Vedtak: Valgt som styremedlemmer
Jonas Pettersen med 16 stemmer
Stephanie Buadu med 12 stemmer
Bjørn Martin Broback med 15 stemmer
Vedtak:
Marta Westad Hauge valgt som vara med 11 stemmer

Innstilt fra Årskonferansen i perioden 2012 - 2014
Styremedlem: Maia Blomhoff Holm
Styremedlem: Andreas Rasmussen, Stavanger
Vara: Marie Eikemo Larsen, Trondheim
Vara: Egil Hægeland, Porsgrunn

Vedtak: Maia B. Holm og Andreas Rasmussen valgt som styremedlem
Marie Eikemo Larsen og Egil Hægeland valgt som varamedlem
• Valg av ungdomsdelegater til Årskonferansen 2012-2014
Nominasjonskomiteen innstiller:
1. Irene Lohne Westad, Oslo Central
2. Hege Bergjord, Stavanger
3. Helene Benedikte Granum, Hønefoss
4. Morgan Pettersen, Halden
5. Andreas Rasmussen, Stavanger
Benkeforslag: Thomas S. Andersen, Larvik
Ungdomsdelegatene skal være mellom 12-30år.
Ved valg av ungdomsdelegater til Årskonferansen erstattes Morgan B. Pettersen av Juliane
Norheim i tellekorpset på grunn av at Morgan selv står på valg.
Henstilling om at landsstyret og nominasjonskomiteen foretar en bedre utredning om
representantene som skal velges som ungdomsdelegater til Årskonferansen for 2014-2016.
Det var 18 stemmeberettigede, en stemme ble forkastet
Vedtak:
Hege Bergjord med 15 stemmer
Helene Benedikte Granum med 14 stemmer
Morgan Pettersen med 15 stemmer
Andreas Rasmussen med 15 stemmer
Thomas S. Andersen med 13 stemmer
Irene L. Westad med 13 stemmer
Da Irene L. Westad og Thomas S. Andersen hadde samme antall stemmer etter første og
andre valgomgang, ble det foretatt en tredje valgomgang mellom disse. Thomas S.
Andersen fikk 10 stemmer mot Irene L. Westad som fikk 8 stemmer.
Vedtak: Irene L. Westad valgt som vara
Northern Europe and Eurasia Central Conference Youth Council (NEECCYC) 2012 – 2014
Nominasjonskomiteen innstiller: MBU leder
Vedtak: Godkjent
European Methodist Youth Council
Nominasjonskomiteen innstiller på at Landsstyret gis fullmakt til å velge en delegat fra styret.
Vedtak: Godkjent
Valg av revisor
Nominasjonskomiteen innstiller Knut Østbye i revisor gruppen Mæland og Østbye AS.
Vedtak: Godkjent
Valg av nominasjonskomite:
Åse-Beate Hinderaker, Flekkefjord
Beate Westad Thormodsæter, Bjølsen
Simon Tveter, Halden
Rebekka Nyquist, Larvik
Jørgen Konradsen, Halden

Vedtak: Nominasjonskomite er valgt

7 Informasjonsaker
Camilla Gaarn Røed presenterte informasjon fra MBU og DER (Diakoni-og evangeliseringsrådet):
• Mediakonkurranse DER: Fra 13-30år om markedsføring av Metodistkirken.
• Sommerfesten: Ledermangel på enkelte leire. Husk påmeldingsfrist 1.juni.
• Konfirmanter Frifond: Ny ordning for å få egenandel til konfirmantleir dekket av Frifond.
Mer informasjon kommer i nyhetsbrev.
• Legkonferanse DER 2013
Informasjon tatt til orientering
8 Innstillinger
MBU dagen 2013: 17. november
MBU dagen 2014: 16.november
Godkjent

9 Sted for neste landsmøte
Hege Bergjord inviterte til Stavanger i 2014.
10 Resolusjoner
Ingen resolusjoner innkommet

11 Åpen post
Ole Jakob Pettersen: Utlysning av stilling som barne- og ungdomsarbeider/sekretær i Petrikirken.
Camilla G. Røed: Salg av profilklær på Landsmøtet.
Hege Bergjord: Dekking av reiseutgifter for delegater på Landsmøtet
Frøydis Grinna: Utenlandsleir 2013 til Zimbabwe
Wenche Aasland: Korpsleir 2014 i Danmark. Oppfordrer til å finne ledere til programetaten.
12 Avslutning
Nestleder Maia Blomhoff Holm avsluttet landsmøtet ved å takke:
Vertsmenighet Larvik.
Ordstyrer Steinar Hjerpseth
Avgående styremedlemmer Frøydis Eline Isnes og Åse-Beate Hinderaker
Takket de ansatte Frøydis Grinna og Camilla Gaarn Røed
Frøydis Isnes takket Maia Blomhoff Holm for meget god ledelse.

Oslo 29.06. 2012
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Protokollunderskriver
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………………………………
Camilla Gaarn Røed
Referent
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Frøydis Grinna
Referent

