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Salem Ung 

INSTRUKS 
Strategigruppe 

 

 

 

1. I tillegg til ungdomsleder består strategigruppen av inntil seks personer av begge kjønn 

som oppnevnes av styret i Salem, for en periode på to år; ved enkelte tilfeller kan det gis 

dispensasjon dersom det blir nødvendig å gi seg etter kun ett år. Dersom det da sees 

nødvendig for å bevare kontinuiteten i strategigruppa, kan andre sittende medlemmer få 

dispensasjon til å sitte lengre enn to år i strategigruppa, maksimalt inntil en 

sammenhengende periode på tre år.).  

2. Strategigruppen konstituerer seg selv med leder, nestleder og referent.  

a. Leder lager i samarbeid med ungdomsleder saksliste og kaller inn til møtene. 

Under møtene fungerer leder som ordstyrer. 

b. Referent skriver referat fra samlingene, og sender disse ut til medlemmene av 

gruppen. 

c. Dersom leder ikke kan forberede/være med på en samling, lager nestleder 

saksliste, kaller inn og er ordstyrer i leders sted. 

d. Ungdomsleder skal ikke være leder, nestleder eller referent.  

3. Strategigruppens oppgaver er hovedsakelig å: 

a. Være til støtte for ungdomsleder i arbeidet knyttet til Salem Ung. 
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b. Komme med innspill til planlegging av tema i forkynnelsen, tiltak og 

arrangementer som kan bidra positivt i Salem Ung. 

c. Følge med på hva som beveger seg i forsamlingen. Som representanter for 

forsamlingen for øvrig komme med tilbakemelding på møter/arrangement til 

ungdomsleder. 

d. Kontinuerlig evaluere møtene/arrangementene (innhold, møteform etc.) 

e. Be for arbeidet. 

4. Strategigruppen har månedlige samlinger, eller etter behov/avtale. Fullstendig referat fra 

samlingene blir oversendt styret til orientering, og et kortfattet referat legges ut på 

Salems hjemmesider.   

a. Møtene skal starte med ord for dagen/bønn. 

5. Strategigruppen er en ressursgruppe og ikke et styre, og har ikke administrativt ansvar. 

Strategigruppen kan komme med innspill til styret i administrative/økonomiske spørsmål. 

6. Navn på personene i strategigruppen skal stå oppført på Salems hjemmesider, sammen 

med instruksen.  

7. Perioden for medlemskap i gruppen følger skoleåret. Når noen slutter i strategigruppen 

skal dette være avklart i god tid, og strategigruppen skal foreslå nye kandidater til 

gruppen til ungdomsleder. Ungdomsleder tar seg deretter av å vurdere disse, snakke 

med kandidatene og å presentere dem for styret.  

8. Strategigruppens instruks vedtas av styret i Salem. 

 

 

 


