Invitasjon til Landsmøte for ImF-UNG 14.mai 2019

Vi er inne i en spennende fase i ImF-UNG. Vi lanserte vår nye strategi i fjor, og vil jobbe
sammen med forsamlinger, unge ledere og familier slik at enda flere barn og unge i Norge
skal kunne kjenne, elske og tjene Jesus Kristus, og følge ham livet ut.
Dersom du er leder for et lokalt fellesskap og brenner for barne- og ungdomsarbeidet i ImF på
et eller annet plan, vil vi invitere deg til å ha innflytelse i organisasjonen. En av de arenaene
du kan være med å påvirke, er landsmøtet til ImF-UNG. På landsmøtet stiller delegater fra
ulike fellesskap og kretser, og velger styre, diskuterer viktige saker og setter retningen for de
neste årene.
Årets landsmøte holdes på Clarion Hotel Bergen Airport tirsdag 14.mai kl. 17.30-21.00.
Du er veldig velkommen til å stille som delegat eller som observatør, og vi håper på god
oppslutning dette året. Delegater møter fra lokale fellesskap, barne- og ungdomsråd og kretser
etter en fordeling som står i vedtektene våre. For å melde deg som delegat kan du melde deg
på via checkin, men det må samtidig avklares med kretsen du tilhører på grunn av den nevnte
fordelingen. Se oversikt over kretser og kontaktinfo under, og send dem en e-post med ønske
å om stille.
Arrangementet er gratis for delegater, og det er mulig å få dekket noen reiseutgifter av
kretsene.
Kontaktinfo kretsene:
Finnmark Indremisjon: finnmark@imf.no
Nordmøre og Romsdal Indremisjon: nri@imf.no
ImF Sunnmøre: rf.lauvas@imf.no
Sogn og Fjordane Indremisjon: sogn.fjordane@imf.no
Nordhordland Indremisjon: nordhordland@imf.no
Bergens Indremisjon/Betlehem: post@betlehem.no
ImF Midthordland: midthordland@imf.no
Indremisjonssamskipnaden (IMS): post@indremisjonen.no
ImF Rogaland: rogaland@imf.no
ImF SØR: sor@imf.no
Sakspapirer:
-

Saksliste
2-årsmelding for 2017-2018
Regnskap for 2017-2018 - ettersendes
Vedtektene
Forslag til nye vedtekter
Innstilling fra valgkomité - ettersendes
ImF-UNG 2025

Vennlig hilsen
Andreas Evensen, daglig leder

Kristoffer Nilssen, styreleder

