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Protokoll for MBUs Landsmøte
Fredrikstad 15-17 april 2016
i Konstituering
Landsmøtet åpnes av MBUs leder Audun Westad
Hilsener ved:
Biskop Christian Alsted
Hovedstyrets leder Per Endre Bjørnevik
Ole Martin Andreassen
Leder av MBU Audun Westad
Leder av Metodistkirkens Speiderkorps Frank Botnevik
1.1 Godkjenning av representantene
Representanter godkjent
1.2 Valg av ordstyrer
Landsstyret innstiler: Steinar Hjerpeseth
Vedtatt
1.3 Valg av referenter
Landsstyret innstiller Cathrine Johnsen og Christel Otterlei Bjerkeseth
Vedtatt
1.4 Valg av tellekorps
Landsstyret innstiller følgende:
Tellekorps 1: Cecilie Stokken, Hildegunn Telhaug, Simon Tveter, Simen Meistad Hermansen
Tellekorps 2: Mathilde Sand!!, Jon Løvland, Kristiane Eriksen
Tellekorps 3: Ole Jacob Pettersen, Sigurd Hjerpseth, Camila Gaarn Røed
Vedtatt
1.5 Valg av protokollunderskrivere
Landsstyret innstiller: Marthe Kathrine Larsen og Emma Lovise Løvland
Vedtatt
1.6 Valg av resolusjonskomite
Landsstyret innstiller: Hege Bergjard
Vedtatt

1.7 Valg av fullmaktskomite
Landsstyret innstiller Christel Otterlei Bjerkeseth og Hege Bergjord
Fullmakter godkjent
Vedtatt
1.8 Godkjenning av innkalling og saksliste
Landsstyret innstiller at innkalling og saksliste er godkjent.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent
1.9 Godkjenning av forretningsorden
Landsstyret innstiller atforretningsorden er godkjent
Vedtak: Forretningsorden godkjent

2 Rapporter
2.1 Landsstyrets årsrapporter for 2014 og 2015
Landsstyret innstiller at årsrapportene godkjennes og tas til orientering.
Noen oppford ringer ble gitt:
• Reis på utenlandsleir
• Oppfordre tidligere deltakere til å være leirsjefer
• Oppfordre tidligere Timoteusdeltakere til å informere andre om tilbudet.
Det ble orienterte om de nye måtene man kan finne MBU på via sosiale medier.
Årsrapport 2014
Stephanie Buadu la frem årsmeldingen for 2014
Vedtak: Årsrapport 2014 godkjent
Årsrapport 2015
Stephanie Buadu la frem årsmeldingen for 2015
Vedtak: Årsrapport 2015 godkjent
Forslag fra MBU-leder Audun Westad om å sende følgende hilsen «MBUs Landsmøte sender en
stor takk til HS/Betanien Oslo for deres innsats for kirkens Barn og unge. Takk for støtte og godt
samarbeid» til Hovedstyret og Betanien og takke for støtten som vi får fra dem til leir.
Vedtak: Landsmøtet sender en hilsen til Hovedstyret og Betanien Oslo.
2.2 Årsrapporter fra Metodistkirkens Speiderkorps
Årsrapport 2014
Korpsleder Frank Botnevik la frem årsmeldingen for 2014
Vedtak: korpsets årsrapport for 2014 tatt til orientering
Årsrapport 2015
Korpsleder Frank Botnevik la frem årsmeldingen for 2015
lnnspill fra MBU-leder Audun Westad: takk for det gode samarbeidet.

Vedtak: korpsets årsrapport for 2015 tatt til orientering
2.3 Årsrapporter fra MBU presten
Årsrapport 2014
MBU prest Frøydis Grinna la frem årsmelding for 2014
Vedtak: MBU prestens årsrapport for 2014 tatt til orientering.
Årsrapport 2015
MBU prest Frøydis Grinna la frem årsmelding for 2015
Vedtak: MBU prestens årsrapport for 2015 tatt til orientering

3 Økonomi
3.1 Regnskap 2014 og 2015
Hege Bergjord la frem regnskapene for 2014 og 2015
Regnskap 2014
Landsstyret innstiller at regnskapet 2014 godkjennes.
Vedtak: Regnskap for 2014 godkjennes
Regnskap 2015
Noe av innholdet i presentasjonen av budsjettet:
•

MBU fikk 60 000 kroner i støtte fra Hovedstyret og Betanien til leir i 2015.

•

MBU får støtte fra Hovedstyret for halve stillingen til Frøydis Grinna.

•

Det betales dobbel kontingent til NECCYC

•

MBU banken- klarte å nå målet for MBU-banken 2015

•

Audun Westad orienterte Landsmøtet om overskuddet til MBU per 31.12.15. Mye
av overskuddet handler om at vi nå dekker inn det som var underskudd.

Landsstyret innstiller at regnskapet 2015 godkjennes.
Vedtak: Regnskap 2015 godkjennes.
3.2 Budsjettforslag 2017-2018
Hege Bergjord la frem budsjettforslaget 2017 og 2018
Oppsummert rundt budsjettforslaget for 2017 og 2018:
•

Har tatt utgangspunkt i forrige to års periode.

•

MBU planlegger tur til Sierra Leone påsken 2017. Her gjøres godt forarbeid for at leiren skal
gå i null- utgifter og inntekter er identisk. Det presiseres at dette er en dyr og annerledes
leir til forskjell fra andre MBU-leirer der man har råd til et lite underskudd.

•

Varsel om at husleien på Akersbakken vil øke, dermed er denne posten budsjettert noe
høyere tidligere.

Innspill fra Per- Endre Bjørnevik: Anbefaler at MBU søker støtte hos Nordisk Ministerråd.
lnnspill fra Ole Jacob Pettersen: kan søke om støtte fra fond i menighetene.
Innspill fra Jon Løvland: Må være obs på at vi budsjetterer ut fra at vi har høyere med lemstall i
forhold til tenkt LNU støtte.
Innspill fra Ole Jacob Pettersen: Undersøke om det er vits å betale kontingent, om vi skal være med
til ØBUR (ØstfoW Barne- og Ungdomsråd)
Forslag fra Camilla Gaarn Røed: Endre tallet på renteinntekt til det vi hadde i 2015.
Forslaget mottas og endret i budsjettforslaget.
Magnus LØvland informerte om salget av MBU-klær. En prosentandel av det speidersport får inn
for salget går til MBU. Speidersport administrerer salget av MBU-klær.
Audun Westad hadde en appell knyttet til MBU-banken og en oppfordring til å bli givere.
Landsstyret innstiller at budsjettforslaget 2017 og 2018 godkjennes.
Vedtak: Budsjett med endringsforslag godkjent. Henstillinger oversendes Landsstyret.

4 Innkomne forslag
4.1 Forslag om varighet på verv i Landsstyret
Audun Westad la frem og presenterte dette. Landsstyret bør ikke sitte mer enn 6 år
sammenhengende. Ønsker å endre på paragraf 8e og ha som hovedregel at man ikke sitter lenger
enn 6 år, med unntak dersom personen utfyller vervet meget godt. Landsstyret innstiller at forslag
om varighet på verv i Landsstyret godkjennes.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak: Forslag om varighet på verv i Landsstyret vedtatt.

5 Forslag fra Landsstyret
5.1 Lederløftet
Magnus Skånlund presenterte dette.
Forslag til nytt lederløfte der dette dreier seg om en språkfornying. Det ble snakket rundt
innholdet i hva man skal være tro mot.
Landsstyrets innstilling at dette blir godkjent.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak: forslag om endring av lederløftet vedtatt.

5.2 Stemmerett til styret
BjØrn Martin Broback la frem dette.
Landsstyret har kommet med forslag om at styret skal ha stemmerett på landsmøtet.
Forslag til vedtak: Fra «Følgende møter med tale- og forslagsrett» til «Følgende møter med tale-,
forslags- og stemmerett».

Spørsmål fra Sigurd Hjerpseth om dette dreier seg om én representant fra styret, eller hele styret.
Det understrekes at dette vil gjelde hele styret, utenom vara-medlemmer. Varaer stepper inn ved
forfall fra landsstyret og først da får de eventuelt stemmerett.
lnnspill fra Jon Løvland: I vanlig styrearbeid har man møter med styret uten stemmerett.
Det var 20 stemmeberettigede tilstede under denne saken:
12 stemte for forslaget
4 stemte mot forsalget
4 avstod fra å stemme
Forslaget falt.
Vedtak: Forslaget om stemmerett til styret falt.

6 Valg
Valgkomiteens leder Morgan Buckholm Pettersen la frem innstillingen:
6.1 Valg av leder
Valgkomiteen innstiller Stephanie Buadu.
Enstemmig vedtatt
6.2 Valg av Økonomiansvarlig
Valgkomiteen innstiller Åse Karen Mortensen
Enstemmig vedtatt
6.3 Valg av styremedlemmer
Valgkomiteen innstiller:
Kristin Halvorsen
Kristin Tvedt
Marthe Katrine Larsen
Marie Eikmo Larsen
Hege Bergjord
Bjørn Martin Broback
Thor Erik Pedersen
Magnus Skånlund (Styremedlem nominert av årskonferansen).
Cathrine iohnsen (Styremedlem nominert av årskonferansen).
Marte Kristiansen (Vara-styremedlem nominert av årskonferansen).

3 styremedlemmer valgt:
Bjørn Martin Broback
Kristin Halvorsen

Kristin Tvedt

2 varamedlemmer valgt:
Thor Erik Pedersen
Marie Eikemo Larsen

Årskonferansen innstiller:
Magnus Skånlund
Cathrine iohnsen
Valg av varamedlem
Årskonferansen innstiller Marte Kristiansen
Vedtak: Årskonferansens innstilling vedtatt

6.4 Valg av ungdomsdelegater til Årskonferansen 2016 og 2017
Nominasjonskomiteen innstiller:
Simon Telhaug
Andreas Rasmussen
Cathrine Skarung
Hege Bergjord
Morgan Buckholm Pettersen
Elise Skreosen
Benkeforslag fra Marianne Munz:
Marianne Linnsund
Valgt:
Simon Telhaug
Andreas Rassmussen
Morgan Buckholm Pettersen
Elise Skreosen
Marianne Linnsund
Va ta:
Hege Bergjord.
Vedtak: Ungdomsdelegater valgt
6.5 Valg av nominasjonskomite (benkeforslag)
6.6 Leder:

Hege Bergjord
Medlemmer:
Magnus Løvland
Sigurd Hjerpseth

7 Informasjonssaker
•

Retningslinjer for ledere og leirsjefer
Marie Eikemo Larsen informerte om retningslinjer for leirsjefer og leirledere.
Oppfordring fra Audun Westad: Send inn innspill til styret dersom det er noe i retningslinjene som
bør endres da dette er et dokument det jobbes kontinuerlig med.
• Audun Westad informerer om frifond.
Utgangspunkt: uforutsigbart hvor mye man får. Landsstyret og speiderkorpset er i gang med å
finne en ordning i forhold til fordelingen som flere kan bli fornøyd med. Særlig driftsstøtten bør
forhøyes. Kom med tilbakemelding til styret på dette.
• Jon Løvland om menighetsutvilkling.
Det er lite barne og ungdomsarbeid. Vi må være obs på å løfte frem Barne og Ungdoms arbeidet i
menighetene. Barn og Ungdom må etterspØr en prosess om de kjenner at det er noe de trenger. Vil
ha oppsummert det man snakket om i samtalegruppene ut i menighetene.
•

Hege Bergjord orienterte om Vipps.
Det vil komme på banen ila nærmeste fremtid.

Landsstyret innstiller at sakene tas til orientering.
Sakene tatt til orientering

8 Innstillinger
Jonas Buckholm Pettersen la frem innstillingene for MBU-dagene 2016 og 2017.
8.1 MBU dagen 20.november 2016
8.2 MBU dagen 19.november 2017
Innstillinger vedtatt

9 Sted for neste landsmøte
Invitasjon fra Oslo Central kirke om å ha Landsmøte 2018.

10 Resolusjoner
Det ble ikke mottatt noen resolusjonsforslag.

11 Åpen post
Ingen innspill på åpen post

12 Avslutning
Takk til observatØrene
Takk til MBUs landsstyre
Ole Martin takket for besøket
MBUs ledet Audun Westad avsluttet med å takke
•

Ole Martin Andreassen og speiderne i Fredrikstad for å ha tatt i mot oss

•

Delegater og obsetvatører

•

Avtroppende styre og varamedlemmer samt nestleder av MBU

•

Ansatte: Frøydis Grinna og Christel Otterlei Bjerkeseth

•

Ordstyrer Steinar Hjerpseth
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