
 

Landsstyrets (LS) arbeidsoppgaver 
 

Under er det satt opp de viktigste arbeidsoppgavene til Landsstyret. Med tanke på hvem som dekker de 

ulike funksjoner, styreverv, stillinger osv. og elles vises det til kontaktinformasjonen på websidene: 

https://www.nll.no/informasjon/kontakt/ 

LS står ansvarlig innfor årmøtet i NLL, og har ansvar for å forberede saker til årsmøtet, og se til at de 

saker og målsettinger som er vedtatt av årsmøtet blir gjennomført. 

LS skal holde seg orientert om NLLs økonomiske stilling – budsjett og regnskap, og plikter å påse at 

NLLs virksomhet, regnskap og eiendomsforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 

LS skal legge til rett for forkynnervirksomhet i misjonen gjennom året, og dette skjer i samarbeid med 

sekretæren. LS har arbeidsgiveransvar for de som er tilsatt i NLL. Den daglige oppfølging av de ansatte 

inklusivt forhold knyttet til lønn, forsikring, arbeidsavtaler mv er delegert til sekretær/daglig leder på 

Fossnes.  

LS har ansvaret for ytremisjonsarbeider i Moldova og Sør-Amerika med tanke på det åndelige, praktiske 

og økonomisk i samarbeid med misjonssekretærene for de ulike feltene. 

LS planlegger felles arrangementene om sommeren, og følger opp arbeidet med den ordinære 

møtevirksomheten, leirene, pinsesamlingene osv. Dette skjer i samarbeid med sekretæren og lokalt 

ansvarlige. LS har det øverste åndelige ansvaret for alt arbeidet i Lekmannsmisjonen. 

LS følger opp arbeidet ved Bibelskolen på Fossnes både åndelig, praktisk og økonomisk. Dette skjer bl.a. 

gjennom valg av medlemmer til bibelskolestyret, rektor som deltar under en del saker på landsstyremøtene 

og gjennom driftsstyret for Fossnes.  

Når det gjelder Bibelskolen på Fossnes, består den av to juridiske enheter med hver sine budsjett og 

regnskap: skolen og eiendommen. Eiendommer er eid av NLL. Ansvaret for de ansatte ved eiendommen 

og driften av bygningsmassen er av LS delegert til driftsstyret, men LS står over og har den avgjørende 

beslutningsrett.  

Bibelskolen (skolen) er eget rettssubjekt og LS har bare ett ansvar – å være generalforsamling og velge 

styre. Ut over det legger loven begrensninger på LSs innflytelse.  

LS har hovedansvaret for Lekmannsmisjonens blader og følger opp dette arbeidet. I Lov og evangelium 

er det daglige ansvaret delegert til redaktør og redaksjonsråd, og i barnebladet Nøkkelen er det daglige 

ansvaret delegert til en redaksjonskomité.  

LS har ansvaret for Lekmannsmisjonen sin digitale plattform. Det daglige ansvaret er lagt til en 

redaksjonskomité som fungerer som en felles komité for både bibelskolens hjemmesider 

(www.fossnes.no) og lekmannsmisjonens hjemmesider (www.nll.no) og Facebooksidene til 

Lekmansmisjonen. På de digitale plattformene legges det ut vitnesbyrd, artikler, intervju osv. og lyd- og 

video-opptak av sang og taler. 

https://www.nll.no/informasjon/kontakt/

