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i Konstituering
Landsmøtet åpnes av MBUs leder Stephanie Buadu
Hil5ener ved:
Hovedstyrets leder Per-Endre Bjørnevik
Li Godkjenning av representantene
Representanter godkjent
1.2 Valg av ordstvrere
Landsstyret innstiller Ingull Grefslie
Vedtatt
1.3 Valg av referenter
Lands5tyret innstiller Kristin Tvedt og Chri5tel Otterlei Bjerkeseth
Vedtatt
1.4 Valg av tellekoros
Landsstyret innstiller følgende:
Tellekorps 1: Åse Kristine Ojørnestad, Helene Eidem, Cecilie Stokken, Hannah Sofie Burkeland
Tellekorps 2: Simon Hannestad Tveter, Emma Løvland, Naomi Nzanzu, Helene Sone Lystrup
Tellekorps 3: Jenny Marie Norheim, Simen Tosterud, Ninni Bonden Nysveen, Clemance Simakala
Vedtatt
1.5 Valg av protokollunderskrivere
Land5styret innstiller Ane Dahlø og Mathilde Sandli
Vedtatt
1.6 Valg av resolusjonskomite
Landsstyret innstiller Stephanie Buadu
Vedtatt
1.7 Valg av fullmaktskomite
Landsstyret inn5tiller Bjørn Martin Broback og Marte Kristiansen
Vedtatt

1.8 Codkienning av innkalling og saksliste
Landsstyret innstiller at innkalling og saksliste godkjennes. Samtidig ber styret landsmøtet om
tillatelse til å legge til følgende til sakslisten:
Ny sak 7.5 Status MBU-prest
Ny sak 7.6 Orientering om retning5linjer mot seksuelle overgrep
Tillegg til sak 6: Valg av revisor
—

—

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent

1.g Godkjenning av forretningsorden
Landsswret innstiller at forretningsorden godkjennes.
Vedtak: Forretningsorden godkjent

2 Rapporter
2.1 Landsstyrets årsrapporter for 2016 og 2017

Landsstyret innstiller at årsrapportene godkjennes og tas til orientering.
Kristin Tvedt presenterte årsrapportene.
Arsrapport 2017
Årsrapport for 2017 inneholdt ikke oversikt over medlemsstatestikk. Dette skyldes at frist for å levere
medlemslister ble utvidet.
Noe nedgang i medlem5tall bortsett fra hos speiderkorpset som holdes stabilt.
Det ble noe diskusjon rundt Timoteusprogrammet og om det gjøres noen oppfølgingstiltak rundt
kursdeltakere og om det kartlegges hvilket utbytte deltakerne har av kurset.
Oppfordring fra Sjørn Arne Olsen til MBU-styret: analysere resultatene rundt dette og opptordre
menighetene til en fadderordning for bedre oppfølging av deltakerne i ettertid slik at man kan buke
disse som ressurs i menighetene.
I diskusjonen kom det frem hensynet man må ta når det gjelder de nye personvernreglene i forhold
til deling av navn på kursdeltakere.
Årsrapport 2016
Det ble stilt spørsmål rundt grunnen til synkende medlemstall. Mye av dette skyldes snevre
muligheter i menighetene. Burde være enda mer kreativ i hvilke lokallag man starter.
Samtidig er det mange menigheter med barne og ungdomsarbeid men som ikke er registrert inn
under MBU. Styret oppfordres av Marianne Munz til å ta enda mer tak i dette, men man ser også at
menighetene selv har ansvar for å få i gang lokallag.
Marianne Munz oppfordrer også til å ta opp dette med registrering av barne og ungdomsarbeidet
opp på årskonferansen.
Vedtak: Årsrapportene for 2016 og 2017 godkjent
2.2 Rapport fra Metodistkirkens Speiderkorps

Frank Botnevik presenterte årsrapporten.

Det ble noe samtale rundt hvilken grad av samarbeid det er mellom menighetene og
speidergruppene. Ikke alle steder står samarbeidet like sterkt. Dette kunne vært verdt å følges opp
videre på årskonferansen, spesielt med utfordring til prester eller andre sentrale folk i menigheten
om å vise interesse overfor speidergruppene.
Frank Botnevik svarer at det er viktig at prestene og de som er i menighetene er med på samlingene
som speiderne har. Vise seg i miljøet hos speiderne.
Rapporten mottas.
2.3 MBU-prestens årsrapport
Landsstyret innstiller at årsrapporten tas til orientering.
Kristin Odén Halvorsen presenterte MBU-prestens årsrapport.
lnnspill fra Irene Lohne Westad om et ønske om å kommunisere videre til hovedstyret at det er
skuffende at ny MBU-prest ikke har kommet på plass etter Frøydis Grinna
Stephanie Buadu informerer om at vi kommer inn på denne saken senere i sakslisten.
Rapporten mottas

3 Økonomi
3.1 Regnskap 2016 og 2017
Landsstyret innstiller at regnskapene godkjennes.

Bjørn Martin Broback la fram regnskapene for 2016 og 2017
Oppsummert rundt budsjettene felles:
Det ble diskusjon rundt et innspill som gikk på å oppfordre styret til å innføre en egenandel for ledere
som skal være med på leir.
Ledere som er med på leirene prioriterer dette fremfor å ha sommerjobb den gjeldende uken. Og det
er ofte studenter som er med som ledere. Dermed kan det være problematisk å innføre egenandel
for ledere på leir.
Kunne heller gjøre det til en frivillig kontingent men ikke et krav. Menighetene kunne også involveres
enda mer her da dette er en investering for dem også.
lnnspillet til MBU-styret om å innføre egenandel til leirledere trekkes til fordel for en oppfordring om
at MBU-styret trekker hovedstyret inn i en sånn ordning.
lnnspill fra Stephanie Buadu: Landsstyret vil se videre på muligheter for subsidier til innlandsleir slik
som er gjort i tilfeller med utenlandsleir (fra internasjonale organisasjoner)
Årsresultat:
2016: Underskudd: 103 285,55kr
2017: Underskudd: 2833 kr
Underskuddet i 2016 tilsvarer en betaling som skulle gjøres til speiderkorpset ut fra
fordelingsnøkkelen i 2015 men ble betalt i 2016.
Underskudd i 2017 er ikke så stort. Her har man spart penger på at man ikke har hatt MBU-prest det
siste halvåret.

Samtalen dreide seg om utgiftene ved å ha fysiske landsstyremøter og at det koster mer å ha møter
når man reiser rundt i forskjellige menigheter på besøk i forbindelse med styremøtene.
Styret ble oppfordret av Marianne Munz til å ha færre fysiske LS-møter og flere skype-møter for å
kunne redusere utgifter i forbindelse med landsmøter og heller bruke mer fra budsjettet inn i leirene.
Utgifter på regnskapet går litt opp da man har skiftet regnskapsfører.
Vedtak: Regnskap for 2016 og 2017 godkjennes
3.2 Budsiettforslag 2019-2020
Åse-Karen Mortensen la fram budsjettforslaget for 2019-2020.
Samtalen dreide seg om:
Ble drøftet rundt dette med MBU-banken og viktigheten av å promotere dette i sin lokale
menigheter.
Noe økninger ift. Sommerfesten. Tanken er å bruke mer på leiren og ting som må kjøpes til
leirene.
Bør sette tilskudd til leirer høyere.
Marianne Munz stiller spørsmål knyttet økning i posten «MBU landsstyre»
Stephanie Buadu orienterer om at dette står i sammenheng med ønsket om økt
representasjon
Marianne Munz: kunne disse pengene heller bli brukt til reisestøtte til leir for de som bor
langt unna.
Mathilde Sandli: mener disse pengene bør komme fra andre steder.
lnnspill fra Ole Jakob Pettersen og Irene Westad: redusere landsstyrets reisekostnader og
posten «representasjon». Styret oppfordres til å se videre på det.
lnnspill fra Frank Botnevik: i korpstinget har de sjablongregler når det gjelder transport til
leir. Kunne det være mulig å lage en lignende ordning i MBU. Marianne Munz foreslår en pott
på en gitt sum som går til transport til leir. Menigheter nord for Trondheim kan søke om
reisestøtte til sine ungdommer for å kunne sende deltakere på leir
Frank Botnevik: få mer ledere fra Nord, for å gjøre terskelen lavere for å bli med på leir
Bjørn Arne Olsen: informere ungdommene om mulighet til å søke støtte fra menighetene.
-

-

-

-

Marianne Munz hadde følgende endringsforslag:
Budsjett for tilskudd leir endres
2019: fra 70000 til 100 000
2020: fra 70 000 til 90 000

Vedtatt
lnnspill fra Mathilde Sandli: Retningslinjer for reisestøtte bør klargjøres innen påmelding til
Sommerfesten 2019
Ingull Grefslie informerer om mulighet til å søke kommunen om støtte til deltakelse på leir. Dette må
prester og ungdomsarbeidere være ansvarlige for. Barnefattigdomsmidler skjemaer finnes på
kommunenes hjemmesider
—

Bjørn Arne Olsen: informerer om Tilskuddsportalen.no med oversikt om legater osv, som kan søkes
om støtte hos.

Marie Eikemo Larsen: på hjemmesiden til MBU bør det komme tydelig frem tips om billige
reisemuligheter og støttemuligheter. Oppfordrer det nye styret til å jobbe med synliggjøringen av
dette.
BjØrn Arne Olsen hadde følgende forslag: Vi ønsker at landsstyret utreder/budsjetterer med støtte til
reise på leir/samlinger særlig der det er dyre fly/kollektive muligheter.
Vedtafl.
Mathilde Sandli hadde følgende forslag: MBU lager en støtteordning hvor menigheter som ikke har
mulighet til å gi støtte til deltakere på leir kan søke om støtte til dette.
Vedtatt
Magnus Holten Skånlund hadde følgende endringsforslag Øke den budsjetterte inntekten «MBU
banken» ytterligere medio 000kr per år.
2019:fra 145 000 til 155 000
2020: fra 150 000 til 160 000
Vedtatt
Per-Endre Sjørnevik hadde følgende forslag: Landsmøtet gir landsstyret fullmakt til å foreta
budsjettendringer, spesielt aktuelt i saken om MBU-prest
Vedtatt

Irene Lohne Westad hadde følgende endringsforslag: Ta 5000 fra landsstyreposten og 5000 fra
representasjon far å ha mer til leir.
Vedtatt
Forslag til vedtak:
Budsjettforslog med vedtatte endringer godkjennes. Londsstyretfårfullmakt til åferdigstille
budsjettet i henhold til de poengteringer som har kommet fra landsmøtet. Budsjettet skal være i
balanse
Vedtatt

4 Innkomne forslag
-

Ingen innkomne forslag pr. 10.01.18

5 Forslag fra Landsstyret
5.1 LovendrinRsforslag Endring alle steder der tilsynsmann er nevnt i MBUs lover
-

Magnus Holten Skånlund presenterte forslaget.
Per idag står det «tilsynsmann» i blant annet MBUs lover. MBU ønsker å endre denne formuleringen
slik at den samsvarer med vedtaket til resten av kirken som handler om å endre «tilsynsmann» til
«tilsynsprest». Dette vil da ha påvirkning på §4, §8 og §11 i MBUs lover.

Forslag fra MBUs landsstyre: Alle steder tilsynsmann/tilsynsmenn er nevnt i MBUs lover endre til
tilsynsprest/tilsynsprester.
Vedtatt.

5.2 Oppdatering av retningslinjer for Felles AU
Stephanie Buadu presenterer forslag til oppdaterte retningslinjer for Felles AU (arbeidsutvalg) på
bakgrunn av utdaterte betegnelser.
I tillegg til oppdatering av utdaterte betegnelser foreslås MBU-konsulent som sekretær på hvert
møte og en komprimering av punktene under felles utgifter og inntekter.
at punktene i fordelingsnøkkelen komprimeres.
Forslag fra MBUs landsstyre: Retning5linjene for Felles AU oppdoteres.
Vedtatt

6 Valg
Valg av leder
Kandidat: Stephanie Buadu
Leder valgt.
Valg av Økonomiansvarlig
Kandidat: Åse-Karen Mortensen
Økonomiansvarlig valgt.
Valg av styremedlemmer
3 styremedlemmer
Kandidater:
-

-

-

-

-

-

Kristin Odén Halvor5en
Bjørn Martin Broback
Ninni Bonden Nysveen
Silje M. Halvorsen
Kristin Tvedt
Thor Erik Pedersen
Tre styremedlemmer valgt:
Bjørn Martin Broback
Kristin Tvedt
Ninni Bonden Nysveen
-

-

-

To varamedlemmer valgt:
Kristin Odén Halvorsen
Thor Erik Pedersen
-

-

Landsstyret skal velge etter årskonferansen innstilling: (2 kandidater og 2 varaer)
Kandidater:
Magnus Skånlund
Marte Kristiansen
-

-

Styremedlemmer innstilt av årskonferansen valgt.

Et suppleringsvalg av varaer nominert av Årskonferansen gjøres på Metodistkirkens årskonferanse i
juni 2018. Landsstyret ber om fullmakt til å godkjenne årskonferansen valg av varaer
Vedtatt
Valg av ungdomsdelegatertil Årskonferansen 2018022019
5 ungdomsdelegater.
Kandidater:
Marthe Larsen
Elise Moe Skreosen
-

-

Be n kefo rs lag:
Bjørn Martin Broback
Ane Dahlø
Hannah Sofie Burkeland
-

-

-

Ungdomsdelegater valgt.
Valg av nominasionskomite (tas

på

benkeforslag)

lnnspill: Marie Eikemo Larsen stiller seg kritisk til nominasjonskomiteens arbeid, og at de ikke hadde
spurt aktuelle kandidater. Kom ikke tydelig frem hvem som stilte til hva
Marianne Munz: innstilling kom for 5ent
Benkeforslag leder:
Marianne Munz
-

Benkeforslag medlem:
Marie Eikemo Larsen
Nikolai Semb Pedersen
Nominasjonskomité valgt.
-

-

Valg av revisor
Landsstyrets innstilling:
Knut Østby i revisorgruppen Mæland og Østbye AS. Det gis fullmakt til å anskaffe rimeligere
revisjon i løpet av den neste toårsperioden
Revisor valgt.
-

7 Informasjonssaker
7.1 Elektronisk medlemssystem
Stephanie Buadu informerer om elektronisk medlemssystem.
Siden landsmøtet 2014 har MBU sett nødvendighet av å effektivisere arbeidet med medlemslister i et
elektronisk medlemssystem som også gjør det lett å overholde GDPR. Har vurdert ulike aktører i litt
forskjellige prisktasser
Forslag til vedtak: Landsmøtet gir MBU fullmakt til å inngå en avtale om et elektronisk
medlemssystem i løpet av det kommende året
Vedtatt

7.2 Ny regnskapsfØrer
Christel Otterlei Bjerkeseth informerer om planer om å bytte til billigere regnskapsfører.
Landsstyret får fullmakt til å lete etter ny og billigere regnskapsfører

7.3 Revisjon av medlemstall
Christel Otterlei Bjerkeseth informerer om at kostnader vedrørende revisor vil gå ned på bakgrunn av
frafallende krav fra LNU.
7.4. Retningslinier for Frifondtildeling
Åse Karen Mortensen informerer om endringer i retningslinjer for frifondfordeling. Det innebærer at
prosjektstøtten er fjernet, og at alle lokallag får minimum 7500kr i driftsstøtte
7.5. Status MBU-prest
Marie Eikemo Larsen orienterer om status hva gjelder MBU-prest. Per nå er det ingen ansatt MBU
prest. Tidligere MBU-prest gikk av sommeren 2017.
MBUs landsstyret forslår endring av MBU-konsulentens stilling slik at den blir mer utadrettet.
Det ble åpnet opp for debatt rundt hva landsmøtet mente ang. forslaget til landsstyret og ellers
vedrørende en MBU-prest stilling.
Oppsummert:
En MBU-konsulent-stilling kan ikke erstatte oppgavene en MBU-prest gjør
Ønsker at MBU-prest eller tilsvarende kan være mer engasjert i Nord-Norge, ikke bare SørNorge
Stephanie Buadu klargjorde hva som har vært MBUs prestens ansvar og innholdet i stillingen
tidligere. Denne klargjøringen ble etterspurt på landsmøtet.
Det er formålstjenlig med en MBU-prest ut fra målsettingene til metodistkirken dermed bør
en MBU-prest stilling stØttes finansielt av Hovedstyret.
Per-Endre Bjørnevik: Hovedstyret er positive til MBU-prest, men det er ikke dem som
utnevner MBU-prest. Positiv til økonomisk støtte i en MBU-prest stilling.
Det spares en del penger på å ikke ha MBU-prest, kan evt. prøve en periode til uten
MBU-prest har vært lite tilstede i Nord-Norge. Foreslår å heller bruke pengene på
transportstøtte enn å opprette MBU-prest stilling.
Konfirmantleir og Timoteus: kan det være mulig å dekke konfirmantleir og Timoteuskurs med
andre prester?
lnnspill fra Ingull Grefslie: det er en del av prestens stillingsinstruks å være med på leirer til
MBU.
En 100% MBU-prest er bare MBU sin og man slipper å oppleve at den er opptatt på
menighetsweekend osv.
Foreslås en større stilling, med mulighet for å reise mer rundt, og med oppfordring til
Hovedstyret om å dekke dette
Oppfordring om å jobbe med saken frem til Årskonferansen og se på viktigheten av MBU
pastor i 100% stilling som kan reise til rundt bør formidles.
Ta med dette videre til den fremtidsrettede dagen på Årskonferansen
Vi som barne- og ungdomsorganisasjon må sette fokus på å ivareta barn og ungdom i kirken
vår. Må settes på agendaen og videreformidles i Hovedstyret, kabinettet osv. De bør ha
ansvar for å utpeke en slik stilling. MBU bør ikke bruke sine penger på lønn
Nødvendig med folk som jobber med trosopplæring, derfor man trenger bistand fra en evt.
MBU-prest. Lønningene bør komme fra metodistkirken.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sende malt til BUR-ledere og høre hvilke behov de har.
Per-Endre Sjørnevik: kartlegge hvilket mannskapsbehov har MBU, herunder mulig behov for
pastor. ønsker at landsstyret gjør seg opp en mening og det bør formuleres søknad om
tilskudd til prestestilling. Hovedstyret kan ikke ta ansvar for innholdet i stillingen, men
eventuelt finansiering, men kan ikke ta ansvar for hele stillingen økonomisk.
Per-Endre Bjørnevik: budsjettet for 2019 legges nå og en skisse for 2020. Kan sende et brev
til HS og ber om at HS tar hensyn til at dette kan komme til å komme.
Per-Endre Bjørnevik: Uheldig å sija eller nei nå til MBU-prest, bør finne ut mer om hvilke
behov MBU trenger.
Hovedstyret bør få søknad før i mai da det er styremøte om vi trenger økonomisk støtte.

Forslag til vedtak: Landsmøtet gir MBUs landsstyre fullmakt til å videre utrede hvilket behov MBU
menighetene har i henhold til trosapplæring. Finansiering av en stilling for å dekke eventuelle behov
skal ikke tas av MBUs budsjett, men bør finnes i samarbeid med hovedstyret. Utredningen skal være
avsluttet innen 01.02.2019.
Vedtatt
7.6 Retningslinier ift. seksuelle overgrep, orientering om arbeid med retningslinler mot
seksuelle overgrep
Stephanie Buadu orienterer om arbeidet om retningslinjer som skal vedtas på Metodistkirkens
årskonferanse 2018
Landsstyret ber om fullmakt til å godkjenne retningslinjene når de foreligger
Vedtatt.

8 Innstillinger
MBU-dagen 18november 2018
MBU-dagen 17november 2019
Vedtatt.

9 Sted for neste landsmøte
Horten metodistkirke inviterer til landsmøte 2020.
Vedtatt

10 Resolusioner
Det ble ikke mottatt noen resolusjonsforslag.

11 Åpen post
Kristin Odén Halvorsen informererom konferansen 23. september i Centralkirken som arrangeres av
MNA i forbindelse med menighetsplanting

12 Avslutning
Stephanie Buadu takket de som var med som arrangører for landsmøtet
Marie Eikemo Larsen ble takket for sitt verv i styret disse årene.
Og Frank Botnevik ble takket for sitt samarbeid med MBU og som speiderkorpsleder.

