Ung baptist årsmøte 2017
Åpning og velkomsthilsen v/landsleder Shalome Croos
Sak 1: Fullmaktkomiteens rapport
v/Siri Dufset Fjeldberg
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 2016
Landsstyrets rapport for 2016 – til godkjenning
Forslag til vedtak:
”Årsmøtet mener landsstyrets rapport for 2016 (med eventuelle tilføyelser og
rettelser), gir et dekkende bilde av Ung baptist sin virksomhet, og godkjenner denne
som Ung baptist sin årsrapport for 2016.”

Sak 4: Regnskap 2016
Til godkjenning.
(regnskapet suppleres sakspapirene når det er klart)
Forslag til vedtak:
”Årsmøtet godkjenner det fremlagte årsregnskap for 2016.”

Sak 5: Arbeidsplaner for 2017-19
Forslag til vedtak:
«årsmøtet gir sin tilslutning til landsstyrets forslag til arbeidsplaner for 2017-19»

Sak 6: Budsjett for 2017-19
(budsjettet suppleres sakspapirene når det er klart)
Forslag til vedtak:
«årsmøtet gir sin tilslutning til landsstyrets forslag til budsjett for 2017-19»
Sak 7: Valg

Sakspapirer Ung baptist årsmøte 11 mars 2017

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 2016
Ung baptist har lagt bak seg nok et år med høy aktivitet. I nesten 200 lokallag rundt omkring i
landet har ukentlig tusenvis av barn og unge fått høre om Jesus, at de er elsket og at Han
ønsker fellesskap med dem. Det sentrale arbeidets hensikt og formål er å legge til rette for at
dette arbeidet kan vokse og utvikle seg.
I året som er gått har vi videreutviklet en helhetlig plan for ledertrening, det første kullet av
ungt lederskap er ferdig, og nytt kull har startet. Basic er startet på to nye steder, og vi har
kommet i gang med Emmausveien.
Misjon har stått sentralt i året som har vært, og som en del av vår satsning på unge ledere og
tjeneste legger vi også til rette for at unge mennesker skal få oppleve misjon. Dette året har vi
hatt et kreativt team til Kongo, et stort team av ungdommer til USA og et familieteam til
Bulgaria. I tillegg har to personer reist til Myanmar som Tid for Gud arbeidere, og dermed
startet en spennende satsning i et land med mye tilknytning til Ung baptist.
Ung baptist er blant de organisasjonene i Norge som er mest flerkulturelle, det gjenspeiles av
at stadig flere personer med annen bakgrunn en norsk deltar og setter premissene i arbeidet
vårt. Som en del av dette arrangerte vi også en studietur til New York, der vi besøkte
menigheter som har utviklet seg fra etniske menigheter til multikulturelle menigheter.
Levende tro arbeidet har hatt et spesielt fokus på Alle Sammen dette året. En egen gruppe av
lokale pastorer har begynt å skrive manus til Alle Sammen gudstjenester, som også deles med
de stedene som enda ikke har slike gudstjenester. Alle Sammen konseptet var også sentralt
når vi arrangerte familieleir sammen med våre partnere i Bulgaria i sommer.
2016 har også vært et år med endringer, tradisjonelt har distriktenes fokus vært å arrangere
leirer. Som en del av den nye leirsstrategien har mye av dette ansvaret blitt flyttet til
sentralleddet og to nye personer er ansatt som leirkonsulenter. Hensikten med dette er å øke
kvaliteten på leirene og gjøre det bedre å være frivillig på leirene.
Ung baptist har flere hundre frivillige som på ulike måter bruker av sin tid og krefter til å bety
en forskjell. Dette er grunnfjellet i organisasjonen og gjør at både lokalt arbeid, leirer og
konferanser når unge mennesker med evangeliet om Jesus.
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Landsstyret 2016
Shalome Croos (Styreleder)
Maria Kristine Eikland Bækkelie (Nestleder)
Ole Thorvald Helland (AU medlem)
Prinshan Sathiyaseelan
Za Tlung Lian
Charity Svenheim
Anniken Myhre
Marius Hetlevik (vara)
Hege Kristine Eikland (vara)
Ansatte 2016
Roald Zeiffert, daglig leder (100%)
Siri Dufset Fjeldberg, administrativ leder (80%)
Sveinung Vaagen, lederutvikling (50% til 1 august, 70% fra 1 august)
Espen Thilesen, multikulturelt arbeid (50%)
Agnar Sæli, Levende Tro (20%)
Gabriel Stephens, leir (25% fra 1 august)
Hege Kristine Eikland, leir (25% fra 1 august)
Thomas Birkeland, basic prosjekt
Birgit Andersen, leirkonsulent sør
Kent Remi Westergren, konfirmasjon
Tid for Gud arbeidere:
Simen Andersen, Skien/Ung baptist (vår)
Ada Vaagsnes, Arendal (vår)
Miriam Trovi, Skien 50% (vår)
Ole Thorvald Helland, Stavanger (høst)
Jeremiah Hurst, Skien (høst)
Allison Hurst, Skien (høst)
Rosie Lund, Myanmar (høst)
Emily Peng, Myanmar (høst)
Giedrius Aleksandravicius, Tallinn (høst)
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Sak 5Arbeidsplaner 2017-19
Ung baptist har vokst mye de siste årene, dette har gitt utslag i flere ansatte, større økonomi
og flere aktiviteter. Men det viktigste er at stadig flere får mulighet til å høre om Jesus, og
vokse i troen på Ham.
Ung baptist er en organisasjon med medlemmer som har ulik kulturell bakgrunn. Dette gir oss
en rekke spennende muligheter og noen utfordringer. I året som kommer vil vi særlig jobbe
med hva det betyr å være en flerkulturell organisasjon, og hvilke endringer vi trenger å gjøre
nå, og i fremtiden.
Vi erkjenner at mange unge baptister mister sin tilknytning til en lokal menighet når en blir
20+. Derfor gleder vi oss over et økt fokus på denne gruppen i blant annet Oslo og Rogaland.
Vi lanserer også Ung kloster, et bo- og disippelkollektiv som vil skape en ramme og et miljø
for å ta annerledes og modige valg i denne alderen.
Til høsten utvider og forbedrer vi også vårt Tid for Gud Utland program, og sammen med
Høyskolen for Ledelse og Teologi tilbyr vi ett år med misjon og studie i Myanmar. Vi håper
dette vil bli et multikulturelt miljø, der unge mennesker med ulik bakgrunn får en smakebit på
misjonstjeneste.
Mange unge har reist på team de siste årene, og i år inviterer vi flere av våre internasjonale
samarbeidspartnere til team i Oslo. Her vil vi samarbeide med menighetsplantingen HOME,
og lage aktiviteter og vise Guds godhet til barn og unge midt i Oslo som ikke kjenner Jesus.
Levende Tro er fortsatt et viktig satsningsområde, og vi er glade for at baptistsamfunnet setter
fokus på dette. I tillegg til fokus på veiledning av menigheter og hjelp til Alle Sammen møter
vil vi også arrangere studietur til Orangekonferansen i 2017.
Ung baptist har økt kvalitet på det vi gjør og ønsker å formidle dette bedre og bredere, vil vi
videreutvikle vår grafiske profil, og også ha fokus på bedre formidling i sosiale medier
herunder også filmproduksjon.
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Sak 3 og 5 Tabell
Basic
Emmausveien
Ungt lederskap
TfG Nasjonalt
TfG Internasjonalt
TfG HLT
Antall veiledere
Misjonsteam
Kurs/deltakere
Ung kloster
Leirer/deltakere/ledere
Antall medlemmer
Tellende medlemmer u/26 pr bet 50,Lokallag
Menigheter med barne/ungdomsarbeid
Menigheter med levende tro plan
Menigheter med 20+ arbeid
Info om Ung baptist til nye
menigheter
Dåp av unge

Resultat
2016
31
8
13/13
3/3
3
0
55
77
16/632

Mål 2016
30
25
15
2
2
2
50
100
17/500

Mål 2017
31/30
25
13
2
3/6
2
70
40
20/550
4/16
35/2600/450 35/2800/500

Mål 2018
30/30
25
13/15
2
6
2
70
75
20/600
7/28
35/3000/550

Mål 2019
30/30
25
15
2
6
2
70
40
20/600
10/40
35/3000/550

4457
3483
179
58
10
7

4800
3600
190
60
10
8

4800
3600
195
70
15
12

5100
3800
200
75
20
15

5400
4000
205
80
25
18

1 av 1

Alle
50

Alle
55

Alle
60

Alle
65
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Sak 7 Valg
Posisjon
Landsstyret
Maria Kristine Bækkelie
Eikland (viselandsleder)
Prinshan Sathyaseelan
Anniken Myhre
Charity Svenheim
Za Tlung Lian SP

Valgkomiteens innstilling

Merknad

Za Tlung Lian SP

Velges for 2 år

Prinshan Sathyaseelan
Ida Oline Sæli
Junior Htoo
Inger Lise Salvesen

Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 2 år
Velges for 1 år

Shalome Croos
Ole Thorvald Helland

På valg i 2018
På valg i 2018

Vara
Marius Hetlevik
Hege Kristine Eikland

Revisor
Knut Østby
Valgkomite
Morten Øhrn (leder)
Fredrik Krunenes
Junior Htoo
Gunn-Rita Nedrebø
Margit Norøm
Charlotte Eidem Hansen

Marius Hetlevik
Harald-Fredrik Dahl
Christensen

Velges for 1 år
Velges for 1 år

Knut Østby

Velges for 1 år

Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år
Velges for 1 år
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