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Dato:
Tid:
Sted:
Til stede:

14.01. 2015
17.30 – 21.00
Regionkontoret, Kristiansand/Skype

Helge Norheim (styreleder), Kristen Salmelid (nestleder), Bjørg Harestad,
Rune Galteland, Linda Aaberg, Sverre Høgsås (1.vara)
Annen informasjon:

Fra administrasjonen: Eivind Jåtun (regionleder), Sven Åge Solli
(administrasjonsleder) og Brit Kari Urdal (NLM Ung leder).
Sverre Høgsås åpnet med å lese Joh 1,9-13 og be for møtet.

Sak
01/15 Godkjenning av protokoll fra 30.10.14 og
15.12.14 (via e-post)
Protokollene fra regionstyremøtet 30.10.14 og 15.12.14 (e-post)
godkjennes uten spesielle merknader.

Sak
02/15 Referater
-

01 – NLM Barnehagene AS, styremøte 13.11.14

-

02 – Drottningborg Ungdomsskole, styremøte 02.12.14

-

03 – Barne- og ungdomsrådet, styremøte 03.12.14

-

04 – Kristiansand Friskole AS, styremøte 22.12.14

-

05 – Drottningborg Ungdomsskole, styremøte 06.01.15

Referatene tas til etterretning. Styret ber administrasjonen
følge opp aktuelle saker. Det planlegges et felles møte med
BUR før sommeren.

Sak
Orienteringer
03/15
1 – Personal
2 – Budsjett 2015
3 – Arbeidsmiljøundersøkelsen 2014
4 – Kvås barnehage, daglig leder
5 – Program Regionmøte 2015
6 – «Gavekomiteen»
7 – Rapport fra møte med styrene for leirstedene
8 – Sluttrapport, Arbeidsgruppe for forkynnelse
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9 – Gjenbruksbutikk i Skien
10 – Strategiplan Evjetun
11 – Kvitsund Gymnas. Behov for ny rektor fra 01.08.15
Regionleder og administrasjonsleder orienterte styret om en del
pågående prosesser i regionen. Styret tar orienteringene til
etterretning.
 Styret ber administrasjonen planlegge nytt møte med
leirstedene på sensommeren, som oppfølging.
 Helge Norheim og Rune Galteland forbereder en
gjennomgang av strategiplanen for Evjetun, til neste møte.
 Regionleder renskriver og sender ut utkast til program for
regionmøtet til styrets medlemmer med dette referatet.

Sven Åge Solli
Helge Norheim
Rune Galteland
Eivind Jåtun

Sak
04/15 Områdearbeider Telemark
Regionleder ga en kort oppsummering av prosessen som har
vært, og som dessverre ikke har resultert i noen konkret person
å tilby stillingen. Samtalen gikk om hvordan denne saken bør
følges opp framover.
Styret er enig i at det i første omgang gjøres nye sonderinger
internt i organisasjonen, og at en ekstern utlysning ikke
gjennomføres enda. Regionleder tar kontakt med stedlige
representanter i NLMs misjonsland, samt de øvrige regionlederne i Norge, for å be om innspill til aktuelle kandidater som
allerede er ansatt i organisasjonen.
Ut fra den generelle utviklingen i staben, kan det være mulig å
tenke at vi utvider til to områdearbeidere, som kan jobbe
tettere sammen. Kanskje kan også stillingen kombineres med
for eksempel oppgaver ved Kvitsund. Her må vi være åpne for
nye løsninger!
Det bør skrives et brev til foreningene i Telemark hvor det
informeres om den situasjonen som har oppstått, og at det
jobbes videre med saken på flere fronter.

Eivind Jåtun

Eivind Jåtun

Sak
Rektor, Drottningborg Ungdomsskole
06/15
Regionstyret ble presentert en innstilling fra styret for
Drottningborg Ungdomsskole, med tre aktuelle kandidater i
prioritert rekkefølge til stillingen som rektor ved skolen.
Regionstyret har ingen innvendinger til innstillingen, og
anbefaler at de tilbys stillingen i den rekkefølgen de er
foreslått.
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Sak
Ansattes representant i Regionstyret
07/15
Sven Åge Solli sitter i styret for NLM-MAF, og ba derfor om å
ikke være til stede under samtalen.
Det forelå brev fra NLM-MAF med henstilling til regionene å åpne for
at det velges en ansattes representant til regionstyret.
Regionlederne ønsker muligheten til å konferere seg imellom, slik at
regionene kan få en mest mulig ensrettet praksis. Derfor blir det ikke
gjort noe vedtak i denne saken i dette møtet.
Styret er positiv til innspillet fra NLM-MAF om å åpne for ansattes
representant i regionstyret, med fullt medlemskap, og ber
administrasjonen presentere dette i neste regionkonferanse.

Eivind Jåtun

Saken sluttbehandles i neste regionstyremøte.

Sak
Gjennomgang av Strategidokument 2011-2017
08/15
Regionstyret ønsker å gå gjennom enkeltpunktene i strategidokumentet, og fokuserte samtalen denne kvelden om punkt
fem, som gjelder ytremisjonsaspektet ved arbeidet.
Kjennskapen til regionens misjonærer er svakere i dag enn for
en del år siden, og dette skaper mindre eierskap til arbeidet
ute. Regionen bør benytte Utsyn til å informere målrettet om
våre utsendinger og det arbeidet de står i.
Det tales for lite om kall til tjeneste i misjonen i våre sammenhenger. For bare få år siden ble det fokusert på at misjonen
ikke hadde råd til å sende ut flere misjonærer. Nå har vi mistet
frimodigheten på å utfordre. Vi må derfor blankpusse kallet til
misjon i regionen. Det gjelder både ytremisjonskallet og
konkrete oppgaver i vårt eget land og vår egen region (jfr. Sak
04/15 om områdearbeider i Telemark).
Styret erkjenner at strategidokumentet ikke er ambisiøs nok på
dette punktet, og vi trenger å vekke bevisstheten om vårt
misjonskall til live. Regionstyret utsetter arbeidet med en
konkretisering av dette punktet til etter sommeren, for å
prioritere videre arbeid med områdearbeid.
Regionstyret ber for øvrig administrasjonen utarbeide forslag
til handlingsplan for områdearbeid (punkt 3) i 2015, som
presenteres i neste regionstyremøte.
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Sak
Styrearbeid i Region Sør
09/15
Administrasjonen bruker mye av sin tid på å bemanne de
mange institusjonsstyrene som kretser til regionen. Det vil
derfor være en betydelig avlastning om noe av denne
oppfølgingen kunne delegeres til flere personer. Det forelå et
konkret forslag til fordeling av styrer hvor andre i regionstyret
står for spørringen av styrekandidater.

Sven Åge Solli

Forslaget godkjennes med noen justeringer.

Sak 5/15 inneholder personopplysninger, og føres derfor i egen B-protokoll, unntatt
offentlighet.

Neste styremøter:

Mandag 2.mars. Sted avklares når vi nærmer oss.
Onsdag 22.april, Drottningborg vgs. Her ønsker vi å invitere med BUR.
Lørdag 6.juni (konstituerende), Evjetun leirsted.

Referent: Eivind Jåtun

Helge Norheim

Kristen Salmelid

Bjørg Harestad

Linda Aaberg

Rune Galteland

Sverre Høgsås (1.vara)
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