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Ruth Ingrid Ulstein Bøe   

Alder: 57 år 
Bosted: Batnfjordsøra, Nordmøre 
Utdannelse: Sosionom, diakon, videreutdanning i veiledning, master i 
verdibasert ledelse 
Nåværende jobb: Seksjonsleder i stiftelsen CRUX 
Tidligere/nåværende engasjement i Normisjon: 6 ½ år som utsending til  
Aserbajdsjan. Ett mellomår ved Normisjon i Sogn og Fjordane. Noe frivillig  
engasjement i foreninger.

1. Hva motiverer deg for å bli med i landsstyret?
– Jeg ser mye bra i Normisjon, og kan tenke meg å bidra til å bygge organisasjonen videre.

2. Hva ser du som de viktigste utfordringer og oppgaver for Normisjon framover?
–  Å kunne opprettholde en tilstrekkelig stor administrasjon til å kunne løse de jevne utfordrin-

gene, støtte det lokale engasjementet og samtidig ha kapasitet til å løfte blikket og se framover. 
– Å oppmuntre det lokale engasjementet på mindre steder, der det ikke er grunnlag for en for-

samling. Sikre nære og gode fellesskap med tydelig og inspirerende forkynnelse, der diakonien 
også får plass. - Med åpenhet for nye, kreative arbeidsformer.

– Å sikre kontinuitet i oppfølgingen av samarbeidslandene, når antall ordinære utsendinger går 
ned. – Både for å ivareta behovet for medvandring og disippelgjøring, og sikre varig effekt av 
det humanitære arbeidet.

3. Hva mener du er viktig for å løse disse?
– Ryddig og god administrasjon, inkludert stødig økonomisk forvaltning og funksjonelle  

støttesystemer. Klok forvaltning av personalressurser og ryddighet i personalpolitikken.                     
Informasjonskanaler og rekrutteringskanaler som fungerer og inspirerer, både for Norge og i 
det internasjonale arbeidet.

4. Hva tenker du særlig at du kan bidra med?
– Engasjement for det internasjonale arbeidet med bakgrunn i egen erfaring som utsending,  

og fra regioner i Norge. Min yrkeserfaring innen ledelse av en landsdekkende diakonal  
organisasjon, gjør meg trygg på at jeg har mye å bidra med innen organisasjonsbygging og 
drift. Som diakon med bakgrunn i sosialt arbeid, er jeg opptatt av behovet for rause fellesskap 
som inkluderer bibelsk og livsnær «mat for sjela». Organisasjonen her hjemme bør også kunne 
trå til og ta samfunnsansvar, slik vi gjør «ute».

(Tre kandidater velges til fast plass, tre kandidater velges til vararepresentanter)

Kandidater til landsstyret
Kandidat 2


