Til:
-

Alle UNG-grupper/lokallag v/hovedleder
Sentrale medlemmer
Styrer og råd i Misjonskirken UNG v/leder
Ansatte i Misjonskirken UNG
Oslo, 3.03.2022

Innkalling til Landsmøte 15.juli 2022
UNGs Landsstyre har gleden av å ønske deg velkommen til Landsmøte i Misjonskirken
UNG. Landsmøtet er UNGs øverste myndighet og holdes hvert andre år. Landsmøtet
avholdes på Fredtun i Stavern under Liv&Vekst festivalen.
Denne innkallingen handler om det formelle rundt forhandlingene. UNGs fremtid for de
neste årene skal avgjøres. Husk at din UNG gruppe kan melde inn saker som du/dere
ønsker skal tas opp. At UNG gruppene er godt representert og involveres i
beslutningsprosessene er veldig viktig! Vi ber derfor om at dere setter dere inn i sakene på
forhånd slik at dere kommer forberedt.
UNG PRISEN
Hver gang det er Landsmøte så deler vi ut UNG prisen. UNG-prisen er en utmerkelse til en
person eller gruppe som har spesiell betydning for barn og unge. Prisen må brukes til lokalt
arbeid for barn og unge gjennom et av UNGs lokallag. UNG-prisen skal stimulere til
nyskapende arbeid, kvalitet og kreativitet og arbeid som er modellerende for andre.
Frist for innsendelse av forslag til UNG-prisen, er 15.04.2022. Nominér forslaget her
(samme skjema som du kommer med forslag til valgene).
VALG AV NYTT STYRE
Landsmøtet skal velge nytt Landsstyre for neste to-års periode. Alle styremedlemmer,
vararepresentanter, leder og nestleder er på valg. Forslag til kandidater kan sendes her:
Forslag til kandidater til valgkomite og kontrollkomite kan sendes i samme skjema.
Fristen er 15.04.2022.

Adresse:
Christian Krohgs g 34,
0186 Oslo

Telefon: 23 32 57 50
E-post: ung@mknu.no
www.misjonskirkenung.no

Org.nr.: 970 545 204
Konto: 3000 15 09000
Vipps: 81674

LOVENDRING
Landsmøtet skal ta stilling til en lovendring som omhandler § 3.2 i UNG`s lover:
3.2

DISTRIKT
Organisasjonen er inndelt i fem geografiske distrikter:
Nord:
Nordland, Troms og Finnmark
Midt-Norge: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal
Vest:
Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
Sør:
Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
Øst:
Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo, Østfold og Buskerud
Lokallagene står fritt til å organisere samarbeidet innen distriktet. Arbeidet i
distriktet skal skje i overensstemmelse med organisasjonens visjon og mål,
landsmøtets vedtak og i forståelse med landsstyret.»

Landsstyrets og daglig leders vurdering er at dette er noe som har blitt hengende igjen etter
at distriktene ble lagt ned i Misjonskirken Norge for mange år siden. Nå organiserer grupper
aktivitet sammen på tvers av kommune og fylkesgrenser, og de forholder seg ikke til hva
som er de oppsatte distriktene. Dessuten er det de gamle fylkesnavnene som står her.
Hele punktet foreslås slettet.
DINE RETTIGHETER
Følgende står i lovene for Misjonskirken UNG:
4.2 Representasjon
Stemme-, forslags- og talerett har:
- tre representanter fra hvert registrerte lokallag, for de første påbegynte femti registrerte
medlemmer, deretter to representanter for hvert påbegynt femtiende medlem.
- landsstyret.
- 10% av de sentrale medlemmer har stemmerett, men disse kan ikke utgjøre mer enn 25
% av det totale antallet stemmeberettige på landsmøtet. Ønsker flere enn 10% av de
stemmeberettigede sentrale medlemmer å stemme på Landsmøtet, fastsettes
utvelgelseskriteriene av landsstyret for disse. Landsmøtet er åpent for observatører i den
grad det er plass for det. Landsmøtet kan innvilge observatører tale- og/eller
forslagsrett.

4.5 Saker til landsmøtet
Sakspapirer med landsstyrets innstilling til vedtak sendes lokallagene og de sentrale
medlemmene og andre aktuelle senest en måned før landsmøtet. Alle medlemmer,
landsstyret, korpsstyret og Misjonskirken Norges hovedstyre har forslagsrett til landsmøtet.
Forslag til landsmøtet må være sendt landsstyret minst tre måneder før landsmøtet.

Fristen for innsendelse av forslag er satt til 15.04.2022.
Forslagene sender du inn i samme skjema som forslag til kandidater til styret. Du finner det
her
Fristen for innsendelse av delegat/observatørskjema er 01.07.2022.
Skjemaene finner du på nettsiden vår her. Sentrale medlemmer trenger ikke levere
fullmaktsskjema, men må være registrert med nummerskilt hos fullmaktskomitéen. Merk
at dette ikke er påmelding, det gjøres i Checkin under arrangementet Liv&Vekst.
INFORMASJON
Forslag til dagsorden med sakspapirer vil bli sendt til alle registrerte hovedledere i UNGs
grupper og sentrale medlemmer innen en måned før Landsmøtet. Øvrige kan få denne
tilsendt ved å ringe kontoret på 23 32 57 50 eller sende e-post til UNG@mknu.no.
Papirene vil også være tilgjengelig på nettsiden for Landsmøtet her.
Her vil du også finne informasjon om program, påmelding og annen praktisk info.
Påmeldingen åpner i Checkin fra 23. mars.
Har du andre spørsmål er det bare å ringe eller sende e-post til oss i UNG.

MYE MER ENN FORHANDLINGER
Vi gleder oss til Landsmøtet og Liv& Vekst 2022. Håper dere sender deres beste folk!
Med vennlig hilsen

Svein Aksel G. Nakkestad
Daglig leder
Misjonskirken UNG

