
Protokoll fra Hamar bispedømmes ungdomsting 06.04.2014, Storhamar vgs. 
 
Saksliste: 
 
1 Valg av møteleder og sekretær 

• Ungdomsrådets forslag: Katrine Kleiven velges til møteleder. Halvard Bjørkås velges 
til sekretær.  

• Vedtak: Forslaget vedtas. 
2 Valg av tellekorps 

• Vedtak: John Delourme og Andreas Fosby velges som tellekorps. 
3 Godkjenning av årsmelding (vedlegg 1) 

• Årsmeldingen legges fram og vedtas uten kommentarer 
4 Orienteringssaker 
 Statutter gjennomgås.  

Forslag til unntak fra statuttene: 
1) To medlemmer velges for ett år, mens to medlemmer velges for to år. Dette gjelder 

kun ungdomstinget 2014.  
2) Inntil to medlemmer fra hver menighet i Hamar bispedømme. Dette gjelder kun 

ungdomstinget 2014.  
3) Ungdomstinget ber ungdomsrådet supplere seg selv med et varamedlem. Dette gjelder 

kun ungdomstinget 2014. 
4) Ungdomsrådet kan supplere seg selv med medlemmer/varamedlemmer dersom noen 

av rådets medlemmer skulle trekke seg. Dette gjelder kun ungdomstinget 2014. 
 Alle forslag ble enstemmig vedtatt av ungdomstinget. 

 
5 Valg 
Følgende kandidater stilte til valg. 
Navn	   Valgt	  for	  (periode)	   Menighet	  
Katrine	  Kleiven	   Fast	  medl.	  valgt	  for	  to	  år	   Vardal	  
John	  Slåtsveen	   Fast	  medl	  valgt	  for	  ett	  år	   Furnes	  
Silje	  Pedersen	   Fast	  medlem	  valgt	  for	  to	  år	   Brumunddal	  
Ulrikke	  Hybel	  Korup	   Fast	  medlem	  valgt	  for	  to	  år	   Brumunddal	  
Ingvild	  Sætrang	   Fast	  medl	  valgt	  for	  ett	  år	   Ottestad	  
Ola	  Strand	   Fast	  medlem	  valgt	  for	  to	  år	   Vallset	  
Ragnhild	  Kjensmo	  Fuglerud	   Vara	   Stange	  
Pia	  Nilson	   Vara	   Moen/Ål	  
 
I etterkant av ungdomstinget, hadde det nye ungdomsrådet et kort møte, der Katrine Kleiven 
ble valgt som konstituert leder fram til første ordinære møte i ungdomsrådet. 
 
 
 
Halvard Bjørkås, referent. 



Vedlegg 1: 
 
Årsmelding for Hamar bispedømmes ungdomsråd, KIME fra UT 2013-UT2014 
 
Rådet har bestått av: 
Adrian	  Rørvik	   Fast	  medl.	  Valgt	  2013	  
Marit	  stave	   Fast	  medl.	  Valgt	  2013	  
Katrine	  Kleiven	   Leder,	  valgt	  2012	  
Hanna	  Fu	  Man	  Koppang	   Fast	  medl.	  Valgt	  2012	  
Julianne	  Lidahl	  	   Fast	  medl.	  Valgt	  2012	  
Anne-‐Lise	  Brenna	  Ording	   BDR-‐representant	  
Hanna	  Onsrud	   Vara,	  valgt	  for	  1	  år	  
Svein	  Arne	  Strømsodd	   Vara,	  valgt	  for	  1	  år	  
Ragnhild	  Østberg	   Vara,	  valgt	  for	  1	  år	  
Tom	  Viggo	  Jansson	   Nestleder,	  valgt	  2013	  
Christian Kongolo Fast	  medl.	  Valgt	  2012	  
Rikke	  Heggedal	   Fast	  medl.	  Valgt	  2013	  
	   	  

 
Katrine Kleiven har vært leder, mens Tom Viggo Jansson har vært nestleder. 
 
Ungdomsrådet arrangerte ungdomting/ledertreningshelg på Hamar i april 2013. Ca. 35 
delegater deltok på ungdomstinget. Rådet har hatt fem møter i perioden og behandlet 26 saker 
i løpet av året.  
 
Halvard Bjørkås har vært ungdomsrådets sekretær og ansatt som ungdomskonsulent i Hamar 
bispedømme. 
 
Katrine Kleiven og Anne Lise Brenna Ording var Hamar bispedømmes delegater til 
ungdommens kirkemøte i Bergen i oktober 2013.  
 
 


