
Ung baptist årsmøte 2018

Åpning og velkomsthilsen v/landsleder Shalome Croos

Sak 1: Fullmaktkomiteens rapport 
v/

Sak 2: Konstituering
a) Godkjenning av innkalling og saksliste
b) Godkjenning av forretningsorden 
c) Valg av ordstyrer, viseordstyrer og 

to protokollsekretærer
d) Valg av tellekorps
e) Valg av to personer til å godkjenne protokollen

Sak 3: Årsrapport 2017
Landsstyrets rapport for 2017 – til godkjenning 

Forslag til vedtak:
”Årsmøtet mener landsstyrets rapport for 2017 (med eventuelle tilføyelser og 
rettelser), gir et dekkende bilde av Ung baptist sin virksomhet, og godkjenner denne 
som Ung baptist sin årsrapport for 2017.”

Sak 4: Regnskap 2017
Til godkjenning.
(regnskapet suppleres sakspapirene når det er klart)
Forslag til vedtak:
”Årsmøtet godkjenner det fremlagte årsregnskap for 2017.” 

Sak 5: Arbeidsplaner for 2018-20

Forslag til vedtak:
«årsmøtet gir sin tilslutning til landsstyrets forslag til arbeidsplaner for 2018-20»

Sak 6: Budsjett for 2018-20
(budsjettet suppleres sakspapirene når det er klart) 
Forslag til vedtak:
«årsmøtet gir sin tilslutning til landsstyrets forslag til budsjett for 2018-20»

Sak 7: Valg
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Forslag til forretningsorden for årsmøtet

1. Fullmakter.
- Fullmakter fra lokallagene skal være levert Ung baptist innen årsmøtets start
- Årsmøtet godkjenner fullmaktene etter innstilling fra fullmaktskomiteen
- Årsmøtet kan med kvalifisert flertall godkjenne for sent innkomne fullmakter

2. Konstituering
- Landslederen åpner årsmøtet som startet med velkomst og godkjenning av fullmakter
- Deretter velges 2 ordstyrere som leder resten av årsmøtet
- Det velges 2 sekretærer til å føre årsmøteprotokoll
- Det velges tellekorps

3. Taletid, replikker, m.m.
- Avgrensing i taletid kan innføres med simpelt flertall etter forslag fra ordstyrerne eller 
årsmøtedelegater
- Ordstyrerne kan gi unntak for taletid til forslagsstillere eller lignende
- Til hvert innlegg kan det maksimalt bli gitt 2 replikker og 1 svarreplikk
   Ordstyrerne kan om nødvendig, innskrenke adgangen til replikkordskifte ytterligere
- Innlegg til dagsorden, forretningsorden og voteringsorden skal slippes til utenom talerlista.
- Strek for debatten kan settes med simpelt flertall etter forslag fra ordstyrerne

4. Behandling av saker
- §7 i Ung baptist sine vedtekter angir de tidsfrister som gjelder
- Årsmøtet kan, med kvalifisert flertall, vedta at saker som er innkommet senere enn de 
angitte tidsfrister eller blir fremmet på møtet likevel skal tas opp til behandling.
- Alle forslag skal leveres skriftlig

5. Avstemningsregler
- Om ikke annet er sagt blir saker avgjort med simpelt flertall. Avstemming skjer normalt ved 
visning av stemmetegn.
- Ordstyrere eller deputerte kan foreslå skriftlig avstemning som skal gjennomføres hvis noen 
med stemmerett krever det
- Avstemming ved opprop kan vedtas med simpelt flertall
- Ved personvalg der det er 2 eller flere kandidater til en plass, skal valget være skriftlig

6. Flertall
I årsmøtet gjelder følgende definisjoner:
- Simpelt flertall; mer enn halvparten av de avgitte stemmene for forslaget (avholdende teller 
ikke med)
- Absolutt flertall; mer enn halvparten av de tilstedeværende med stemmerett må stemme for 
forslaget (avholdende teller i praksis som stemmer imot)
- Kvalifisert flertall; mer enn 2/3 av de avgitte stemmene (avholdende teller ikke med)

7. Unntak fra forretningsorden
− Ordstyrerne kan foreslå at det blir gjort unntak fra vedtatte forretningsorden. Årsmøtet 

gir sin tilslutning ved simpelt flertall.
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Sak 3 Årsrapport 2017 

I løpet av 2017 har flere tusen barn og unge i våre lokallag, menigheter og på leir fått høre 
om Jesus og hva Han har gjort for dem. Dette er essensen i hva Ung baptist gjør, og hvem vi 
er. 

Ungkloster startet opp med 2 i Oslo og 1 i Kristiansand. Det har vært en spennende oppstart 
og vi ser at den fornyelsen dette fører med seg allerede preger flere deler av Ung baptist og 
de lokale menighetene som er vertskap for ungklosterne. 

Leirarbeidet har vært en viktig satsning for Ung baptist gjennom året. Vi har bistått 
distriktene i organiseringen av leirene, og vi har også hatt et særlig fokus for å få flere voksne 
ledere på leir. 

Tid for Gud tjenesten har vært en viktig satsning for Ung baptist i svært mange år. Flere 
hundre mennesker har prøvd seg i tjeneste gjennom dette programmet, samtidig som vi de 
siste årene har sett flere utfordrende element med dette. Derfor besluttet styret å legge ned 
Tid for Gud tjenesten, og isteden satse på flere andre prosjekt, som Ung ansatt, Ung kloster 
og Apg29. Vi vil også fortsette å støtte studenter på HLT gjennom en stipendordning, og 
videreutvikle ordninger for tjeneste i utlandet. 

Ung baptist har fått et langt høyere nivå på det grafiske uttrykket i løpet av 2017, ny logo, 
flere nye nettsider og flere filmer er under produksjon. Dette er med på å øke kvaliteten i det
vi gjør, og gjør oss mer attraktive og relevante i formidlingen.  

Økonomisk har 2017 vært et krevende år for Ung baptist, dette har sammensatte årsaker, 
men viktige årsaker er få betalende deltakere på Orangekonferansen, store kostnader på 
Yangoon prosjektet og ingen norske deltakere på sommerteam i Oslo. Samtidig som vi har 
satset på flere nye prosjekter. Styret har hatt fokus på å håndtere den økonomiske 
situasjonen, og har gjennomgått de ulike prosjektene som kjører og planlegges fremover.

Styret har også jobbet med etiske retningslinjer for sentrale ledere og ledere på leirer i Ung 
baptist. Fremover vil en ha fokus på å implementere disse på en god måte. 

Til slutt vil styret gjerne takke alle de hundrevis av lokale ledere som uke etter uke bruker av 
sin tid og gaver til å bety en forskjell for tusenvis av barn og unge i landet vårt. Det er fordi vi 
har slike frivillige ledere som setter Jesus først, og gir han videre at arbeidet vårt går 
fremover. 
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Landsstyret 2017
Shalome Croos (Styreleder)
Za Tlung Lian (Nestleder)
Ole Thorvald Helland (AU medlem)
Prinshan Sathiyaseelan
Ida Oline Sæli
Junior Htoo
Inger Lise Salvesen
Marius Hetlevik (vara)
Harald-Fredrik Dahl Christensen (vara) 

Ansatte 2017
Roald Zeiffert, daglig leder (100%)
Siri Dufset Fjeldberg, administrativ leder (80%)
Sveinung Vaagen, lederutvikling (100%)
Espen Thilesen, multikulturelt arbeid (50%)
Gabriel Stephens, leir (25%)
Hege Kristine Eikland, leir (25%)
Agnar Sæli, Levende Tro (20%)
Raquel Oliviera, designer (30% fra 15 februar)  
Tim Solwoong Kim, filmskaper (100% voluntør fra 1 juni)
Fredrik Krunenes, ungkloster (30% fra 1 juli)
Rosie Darkuha, journalist (20% fra 1 september) 

Tid for Gud arbeidere: 
Ole Thorvald Helland, Stavanger (vår)
Jeremiah Hurst, Skien (vår/høst)
Allison Hurst, Skien (vår/høst)
Rosie Lund, Myanmar (vår)
Emily Peng, Myanmar (vår) 
Giedrius Aleksandravicius, Tallinn (vår)
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 Sak 5 Arbeidsplaner 2018-2020

Ung baptist har som ambisjon å vokse videre, ikke fordi vi ønsker en større organisasjon, men
fordi vi ønsker at enda flere barn og unge skal få høre om Jesus, og få lov til å del i et 
fellesskap hvor Han er sentrum for hva vi gjør og hvem vi er.

I 2018 har Ung baptist tatt initiativ til et prosjekt hvor vi kartlegger barne- og 
ungdomsarbeidet i migrantmenigheter i Norge, dette er viktig for integrasjon og et viktig 
virkemiddel for at MG-festivalen skal vokse og utvikle seg. 

I januar 2018 arrangerer vi lederkonferansen ”Gi Jesus videre” i Nord-Norge. Denne 
konferansen er både en satsning på barne- og ungdomslederne i nord, samtidig som vi også 
får nyttig lærdom i å arrangere konferanser i samarbeid med andre kirkesamfunn. 

Ung baptist er sentrale i flere tverrkirkelige prosjekt, som vi tror vil bety mye fremover. Et 
som handler om å tilby flere og rimeligere ressurser til lokallag gjennom samarbeid mellom 
organisasjoner i Norge. Og et Institutt for barne- og ungdomsteologi, som både vil bidra med 
relevant forskning, styrke UNG fagene på HLT og øke kvaliteten på 
ledertreningsprogrammene våre.  

Ungt lederskap har vært en suksess i de to første kullene, og vi satser videre på et kull 3 i 
samarbeid med baptistsamfunnet. Her vil vi trene unge ledere som tar oss videre inn i 
fremtiden. Oppstart for kull 3 blir høsten 2018, og kurset varer frem til våren 2020. 

Vårt nære samarbeid med Virginia Baptist Convention fortsetter, og vi vil legge til rette for at 
flere kan komme som misjonærer til Norge, og at vi også kan sende unge mennesker til 
Virginia. Vi arrangerer også et nytt sommerteam sommeren 2018.

Myanmar er fortsatt et viktig område for Ung baptist, og styret vil i årene fremover finne 
gode og bærekraftige modeller og samarbeidsformer for å bidra til å sende unge mennesker 
ut i tjeneste til Myanmar. 

Sunn økonomi er viktig for de neste årene, og det er viktig med en bærekraft i de prosjektene
som settes i gang. Styret vil fokusere på kostnadskontroll og vi ser at vi trenger å øke 
gaveinntektene, for å opprettholde dagens nivå på arbeidet. 
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Sak 3 og 5 
Tabell

 Mål 2017 Res 2017 2018 2019 2020
Basic 31/30 30/23 23/30 30/40 40/50
Emmausveien 25 15 20 25 25
Ungt Lederskap 13 13 12 12 12
Ung ansatt 5/8 8/8 8/8
Antall veiledere 70 66 70 80 90
Misjonsteam 40 20 20 20 40 

Kurs/deltakere 20/550 30/398 20/600 20/600 20/600
Ungkloster 4/16 3/12 5/20 7/28 10/40
Leirer/deltakere/ledere 35/2800/500 14/692/260 35/3000/550 35/3000/550 35/3000/550
Antall medlemmer 4800 3970 5100 5400 5800
Tellende medlemmer u/26 år bet 50,- 3600 3533 3700 3800 3900
Lokallag 195 176 185 195 200
Menigheter med barne/ungdomsarbeid 70 61 70 75 80
Menigheter med levende tro plan 15 7 15 20 25
Menigheter med 20+ arbeid 12 12 15 18 20
Info om Ung baptist til nye menigheter Alle 2 av tre Alle Alle Alle
Dåp av unge (under 26 år) 55 30 60 65 65



Sak 7 Valg

Posisjon Valgkomiteens innstilling Merknad
Landsstyret 
Shalome Croos (leder) Shalome Croos Velges for 2 år
Ole Thorvald Helland Ole Thorvld Helland Velges for 2 år
Inger Lise Salvesen Inger Lise Salvesen Velges for 2 år

Za Tlung Lian SP På valg i 2019
Junior Htoo På valg i 2019
Prinshan Sathyaseelan På valg i 2019
Ida Oline Sæli På valg i 2019

Vara
Marius Hetlevik Velges for 1 år
Hege Kristine Eikland Velges for 1 år

Revisor
Knut Østby Knut Østby Velges for 1 år

Valgkomite 
Morten Øhrn (leder) Velges for 1 år
Fredrik Krunenes Velges for 1 år
Junior Htoo Velges for 1 år
Gunn-Rita Nedrebø Velges for 1 år
Margit Norøm Velges for 1 år
Charlotte Eidem Hansen Velges for 1 år
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