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UKM 03/09 Valg 
 

Ungdommens kirkemøte skal foreta to valg under UKM. Det vil bli satt ned en valgkomitè 
som vil arbeide med å finne kandidater til valgene. 
 
1. Valg av 3 representanter til Kirkemøtet 2009.  
Kirkemøtet er kirkens øverste representative organ og kalles av noen for kirkens ”Storting”. 
UKM sender fire representanter til å delta på Kirkemøtet mandag 16. til torsdag 19. november 
i Tønsberg. En av disse fire representantene utnevnes, i følge UKMs forretningsorden, av 
Utvalg for ungdomsspørsmål. De tre andre velges av UKM. UKM skal derfor velge tre 
delegater. Det er ønskelig med balanse med tanke på alder, kjønn og geografi. 
 
2. Valg av 4 representanter til Utvalg for ungdomsspørsmål 
Utvalg for ungdomsspørsmål er et rådgivende organ for Kirkerådets sekretariat og spesielt for 
Kirkerådets ungdomsrådgiver. Ufung skal arbeide med saker som angår ungdom i Den norske 
kirke nasjonalt og internasjonalt, og har et spesielt ansvar i gjennomføringen av Ungdommens 
kirkemøte. 
 
Til Ufung velges man for to år av gangen. I løpet av året er det 4-5 møtedager og møtene 
finner normalt sted på hverdager i Kirkens hus i Oslo. I tillegg til dette har Ufung hver 
sommer en sentral rolle under UKM, som varer 4-5 dager. Totalt må man være forberedt på å 
sette av ca 10 dager årlig pluss litt tid til forberedelse til dette. Reisekostnader vil selvfølgelig 
bli dekket. 
 
Ufung har det siste året bestått av følgende medlemmer: 
 

«Soa_Adr2» E-post: «Soa_Email» Telefon: «Soa_Tlf» 
«Soa_Adr» Web: «Soa_div3» Telefax: «Soa_Fax» 
«Soa_Postnr» «Soa_Poststed» Org. nr.: «Soa_div1» Bankkontonr: «Soa_div2» 

 

Jenny Moe Leder – valgt på UKM 2007 
Petter Dille Valgt på UKM 2007 
Jovna Zakharias Dunfjell Oppnevnt høsten 2008 
Andreas Gotliebsen Valgt på UKM 2007 
Gunnhild Nordgaard Hermstad Valgt på UKM 2007 
Birgitte Lerheim Oppnevnt høsten 2008 
Kristin Mørreaune Oppnevnt høsten 2008 
Arnt Johan Vistnes Oppnevnt høsten 2008 
 
UKM skal velge fire medlemmer for to år til Ufung.  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 


