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

19.08. 2014
17.30-21.30
Drottningborg vgs, Grimstad

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

Fra administrasjonen: Eivind Jåtun (regionleder), Sven Åge Solli
(administrasjonsleder), Brit Kari Urdal (påtroppende Ung-leder)
Forfall:
Bjørg Harestad
Helge Norheim åpnet møtet med å lese Lukas 24,32. Det ble foretatt en forbønnshandling
for Brit Kari Urdal, som starter opp som leder av NLM Ung i Region Sør i disse dager.
Før styret gikk i gang med saklisten, var det en gjennomgang av styrets mandat og
ansvarsområder, med utgangspunkt i regionens lover.

Sak
27/14 Godkjenning av protokoller fra 23.04, 21/5 (via
e-post) og 31.05 2014
Regionstyrets protokoller fra møtene 23/04-14, 21/05-14 (via epost) og 31/05-14 godkjennes uten merknader.

Sak
28/14 Referater
01 – Referat fra Norsjø Ungdomssenter, 19.05.14
02 – Referat fra Imekollen barnehage, 04.06.14
03 – Generalforsamlingsprotokoll Kvitsund Gymnas, 04.06.14
04 – Referat fra NLM Barnehagene AS, 11.06.14
05 – Referat fra NLM Barnehagene AS, 26.06.14
06 – Referat fra Kristiansand Friskole AS, 26.06.14
Referatene tas til etterretning. Styret ber administrasjonen
følge opp aktuelle saker.

Sak
Orienteringer
29/14
1 – Personal.
2 – Evjetun leirskole. Halvårsrapport våren 2014
3 – Årsmelding, Norsjø Ungdomssenter.
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4 – Prosedyrer for søknad om nye skoler i NLM.
5 – Tinnesmoen barnehage.
6 – GF 2015 – styrekandidater. Brev fra GFs valgnemnd.
7 – Rådsmøtet 2014. Orientering om programmet.
Regionleder orienterte styret om en del pågående prosesser i
regionen. Styret tar orienteringene til etterretning.

Sak
30/14 Evaluering av Regionmøtet
Regionmøtet 2014 ble evaluert, og styret ber om at momenter
fra samtalen blir tatt med inn i arbeidet med planleggingen av
neste års møte. Det ble brukt til dels mye tid på å evaluere
seminarene. Tilbakemeldingene etter årets tre seminar varierte
fra svært positivt til svært negativt. Dette tar styret til etterretning. Vi registrerer med glede at barn og unge så ut til å trives
godt, og takker alle som bidro til å gi dem et flott tilbud!
Neste års regionmøte blir 5.-7.juni 2015 på Evjetun. Tilbakemeldingene fra deltakere fra hele regionen er tydelig på at
Evjetun er et tjenlig sted å lokalisere møtet også neste år.
Regionstyret har vært opptatt av å finne et egnet sted i Telemark, men tar anbefalingen av Evjetun til etterretning.
Styret ber administrasjonen utnevne planleggingskomiteen for
neste års regionmøte så snart som mulig og få komiteen i gang
med å planlegge arrangementet.

Eivind Jåtun/
Sven Åge Solli

Sak
Økonomi, leirstedene. Oppfølgingssak.
31/14
Sven Åge Solli orienterte styret om den prosessen som har
pågått de siste årene knyttet til driften ved våre tre leirsteder.
Det planlagte møtet mellom regionstyret og styrene for leirstedene har ikke funnet sted enda, men vil bli gjennomført i
løpet av høsten. På bakgrunn av dette møtet vil styret jobbe
videre med saken.

Sak
Økonomirapport, Region Sør
32/14
Administrasjonsleder Sven Åge Solli orienterte styret om den
økonomiske situasjonen i 2014. Tallene som foreligger gjelder
per mai. Gaveinntektene ligger på samme nivå som i fjor (4.3
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millioner), som er noenlunde i henhold til budsjettet. Styret
gleder seg over gavene, og tar orienteringen til etterretning.
Halvårsrapport vil foreligge til neste styremøte.

Sven Åge Solli

Sak
Gimlekollen Radio
33/14
Regionstyret ble orientert om Norea Mediemisjons vedtak om å
fase ut driften av Gimlekollen Radio i Kristiansand, og henstillingen til NLM Region Sør om å overta driften.
Styret har ingen innvendinger mot å innlemme Gimlekollen
Radio som en forening i regionen, og ber administrasjonen
jobbe videre med å tilrettelegge for en slik inkorporering.
Arbeidet med å opprette styre og registrering vil settes i gang
Eivind Jåtun
umiddelbart.
Det er viktig å understreke at Gimra selv må ha den nødvendige
økonomiske bæreevne for driften, da regionen ikke har midler
til å gå inn og drive radioen.

Sak

Orientering om personalsituasjonen og samtale
om arbeidet generelt
Utsettes til neste styremøte, grunnet tidsmangel. Det settes av
god tid til saken i neste møte.

Neste styremøter:

Onsdag 24.september
Onsdag 29.oktober
Onsdag 3.desember

Referent: Eivind Jåtun

Helge Norheim

Kristen Salmelid

(Bjørg Harestad)

Rune Galteland

Linda Aaberg

Sverre Høgsås (1.vara)
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