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REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR
Dato:
Tid:
Sted:
Til stede:

30.10. 2014
17.30-21.30
Drottningborg vgs, Grimstad

Helge Norheim (styreleder), Bjørg Harestad, Linda Aaberg, Rune
Galteland
Annen informasjon:

Fra administrasjonen: Eivind Jåtun (regionleder), Sven Åge Solli
(administrasjonsleder), Brit Kari Urdal (Ung-leder)
Forfall:
Kristen Salmelid (nestleder), Sverre Høgsås (1.vara), Ellen Mari Goa
Nørstrud (2.vara)
Rune Galteland åpnet med å minne om Matt 11,28 og be for møtet.

Sak
43/14 Godkjenning av protokoll fra 24.09.14
Regionstyrets protokoll fra møtet 24.09.14 godkjennes uten
merknader.

Sak
44/14 Referater
01 – Referat fra NLM Barnehagene AS, 07.10.14
02 – Referat fra NLM Barnehagene AS, 15.10.14
03 – Referat fra Barne- og Ungdomsrådet, 22.10.14
Referatene tas til etterretning. Styret ber administrasjonen
følge opp aktuelle saker.

Sak
Orienteringer
45/14
1 – Norsjø Ungdomssenter, økonomirapport
2 – Regionmøte 2015
3 – Evjetun leirskole, halvårsrapport høsten 2014
Regionleder og administrasjonsleder orienterte styret om en del
pågående prosesser i regionen. Styret tar orienteringene til
etterretning.
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Sak
46/14 Budsjett 2015
Administrasjonsleder innledet med å henvise til utarbeidet
grunnlagsmateriale, som viser at det kan bli krevende å komme
opp med samme resultat som i 2014, som er forventningene fra
hovedadministrasjonen. Det er ikke mye vi har frihet til å flytte
på av midler, og det vil uansett ikke være nok til å møte de
innstrammingene som kan bli nødvendige.
Regionstyret ser det som viktig at vi i større grad enn å tenke
nedskjæring må arbeide ut fra å øke inntektene. Økt bruk av
bankterminal og betaling via mobiltelefon bør vurderes. Vi
ønsker å kalle sammen en komité som kan samle informasjon
og presentere mulige løsninger. Mulige kandidater ble notert,
Sven Åge Solli
og vil bli spurt.
Styret ber administrasjonen inkorporere endringer i samsvar
med momenter fra samtalen, og presentere budsjettforslaget
til hovedadministrasjonen og hovedstyret.

Sak
Arendal Misjonsradio, Årsmelding 2013
47/14
Regionstyret takker for årsmelding og regnskapsrapport for
Arendal Misjonsradio for 2013. Regionstyret er takknemlig for
innsatsen som legges ned i lokalradioen i Arendal, og
godkjenner årsmeldingen og regnskapsrapporten.

Sak
Grimstad Misjonsradio, Årsregnskap 2013
48/14
Regionstyret takker for regnskapsrapport for Grimstad Misjonsradio for 2013. Årsmelding forelå ikke, men regnskapsrapporten
godkjennes.

Sak
Områdearbeider Telemark
49/14
Regionleder presenterte en oversikt over søkerne, og regionstyret kom med innspill. Brit Kari Urdal, Bjørg Harestad og
Kristen Salmelid, regionleder, utgjør sammen med regionleder
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et innstillingsutvalg som gjennomgår søknadene i mer detalj og
fremmer forslag til hvem vi ønsker i stillingen.

Eivind Jåtun

Sak
Strategiplan 2011-2017, gjennomgang
50/14
Styreleder innledet til samtale om regionens strategiplan. Fokus
lå på områdearbeid. Rekruttering av områdearbeidere må
defineres mer tydelig enn det som har vært vanlig. Her bør vi i
større grad spille på lag med NLMs hovedledelse og organisasjonens høyskoler, for å utarbeide relevante utdanningsløp.
Kanskje vil det også være en mer tjenlig vei å tenke flere
deltidsansatte for å fylle de rollene som trengs i områdene.
Første fase i arbeidet videre må være å fokusere på intensjonen
om å opprette ressursgrupper der hvor vi fortsatt ikke har slike
grupper.
Styret ønsker et møte med regionens forkynnere, og ber
administrasjonen forsøke å legge opp til et møte onsdag
3.desember, med vekt på dialog om regionens strategi for
områdebasert arbeid og forkynnelse.

Neste styremøter:

(Onsdag 3.desember bortfaller som styremøtedag)
Onsdag 14.januar 2015
Fredag/lørdag 13.-14.mars
Onsdag 22.april
Lørdag 6.juni (konstituerende)
Onsdag 17.juni

Referent: Eivind Jåtun

Helge Norheim

(Kristen Salmelid)

Bjørg Harestad

Rune Galteland

Linda Aaberg

(Sverre Høgsås, 1.vara)
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