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Referat SMM-rådsmøte 09.06.2021 
 
 

Sted: Teams 

 

Tid: kl.12-14 

 
Til stede:  
 
Andreas Andersen (Misjonsalliansen) 

Helge S. Gaard (NMS)  

Vegard Soltveit (Israelsmisjonen)  

Silje Kvamme Bjørndal (Areopagos)  

Tor Kristian Birkeland (HimalPartner) 

Berit Hagen Agøy (Mellomkirkelig råd) 

Ingrid Vad Nilsen (Kirkerådet)  

Hilde Skaar Vollebæk (Stefanusalliansen)  

Kjetil Haga (Normisjon)  

 
 
 
 
07/21:  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

Godkjent 

 

08/21: Revidering av vedtektene 

Se forslag fra AU vedlagt. Trykk spor endringer for å se hva som har blitt endret. 

Vedtak: 

SMM-rådet godkjenner AUs forslag til endringer i vedtektene, se vedlagt  

 

09/21: Henvendelse til bispedømmene fra SMM-rådet om nye regionale avtaler 

- Se vedlagt oppsummering av høringssvarene. Denne lå også ved saken i mars-møtet. 

-Vedtak fra SMM-rådet i mars-møtet 

Dato:  09.06.2021 Vår ref: KHA Deres ref: 
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-Eksempel på regional avtale fra Nidaros 2018-2021 

Det ligger en forventning fra bispedømmene om en henvendelse fra SMM-rådet på 
hva som har blitt konklusjonen på evalueringen, og hvordan arbeidet nå tas videre. 
Det anses som nyttig om det kommer en konkret henvendelse fra SMM-rådet til 
hvert enkelt bispedømmeråd med spørsmål om fornyelse av de regionale avtalene, 
slik at de kan forankres der. Dette kom frem på misjonsrådgivermøte i mai. 
 
Dagens regionale femårs-avtaler går ut i 2021/22, så det er god timing med 
fornyelse av avtalene nå. 

 

Vedtak: 

SMM-rådet utarbeider en henvendelse til bispedømmerådene med takk for vilje til å 

videreutvikle samarbeidet og med spørsmål om hvordan en forankrer nye regionale 

avtaler. 

 

10/21: Valg av leder og nestleder til AU 

«SMM-rådet velger leder og nestleder blant rådets medlemmer. Leder og nestleder 

fungerer for 2 år av gangen. Vervene går på rundgang blant medlemmene.» (Fra 

Vedtektene). 

 

Vedtak: 

SMM-rådet velger Helge Gaard (NMS) som leder og Tor Kristian Birkeland 

(HimalPartner) som nestleder for de neste to årene.  

 

11/21: Strategiplan 2022-2025 

-Vi tar med oss innspillene fra Fellessamlingen. 

-Hvis vi tar utgangspunkt i den eksisterende Strategiplanen (se vedlagt): Er det noe 

som bør endres ut fra dagens situasjon? 

-Legge et løp for prosessen – strategiutvalg eller AU? 

 

Vedtak: 

SMM-rådet ber Strategiutvalget bestående av AU + Silje Kvamme Bjørndal + NN 

misjonsrådgiver (Daglig leder avklarer med aktuell misjonsrådgiver i samråd med 

SMM-rådets leder) om å utarbeide et forslag som sendes til gjennomsyn/innspill på e-

post, og som vedtas på SMM-rådsmøtet 30. september. 

12/21: Evaluering av Sammen-aksjonen  
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Sammen-aksjonen vil for andre gang være gjennomført ved St. Hans-tider i år. Det har 

fra flere hold vært ytret ønske om en ordentlig evaluering før man evt. satser på dette 

videre. 

 

Vedtak: 

SMM-rådet ønsker at aksjonen skal evalueres på følgende måte: 

SMM Praktisk Arbeidsgruppe inviterer misjonsrådgiverne til en evalueringsrunde på 

bakgrunn av rapport fra aksjonskomiteen. Dette legges frem for SMM-rådet 30. 

september. 

 

13/21: Eventuelt 
 
a) Hva gjør vi med søknadene om medlemskap i SMM (UIO, KFUK-KFUM Global og 

Wycliffe)? 
 

Vi trenger en veileder til vedtektene for hvordan vi skal forholde oss til søknader. 
Kan noen påta seg å lage et utkast i samråd med daglig leder? 
 
Vedtak:  

Den norske kirke utarbeider et notat om dette som tas opp i SMM-rådet 30. 

september. 

 

b) SMM-rådsmøtedato høst 2021:  

30. september kl. 14-16 (Teams eller fysisk?) 

Mulighet for mer lettbeinte ad hoc-møter på Teams i tillegg til de to faste i året + 

Fellessamlingen-  

 


