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

14.-15.03. 2014
14.03, 18.00 – 22.00 og 15.03, 10.00-14.30
14.03: Norsjø Ungdomssenter. 15.03: Kvitsund Gymnas

Helge Norheim (styreleder), Kristen Salmelid (nestleder), Jakob Axelsen,
Kristin Hoslemo, Bjørg Harestad
Annen informasjon:

Fra administrasjonen: Eivind Jåtun (regionleder), Sven Åge Solli
(administrasjonsleder) og Anders Martin Pedersen (NLM Ung leder)
Bjarne Gjuvsland deltok i sak 11/14.
Torleif Belck-Olsen deltok i sak 13/14.
Olaf Engestøl, deltok i deler av behandlingen av sak 14/14.
Forfall:
Helge Eiken (1.vara)
Eivind Jåtun leste Jer. 29,11 til åpning. Lørdag åpnet Helge Norheim med å lese 1. Peter 1,21.

Sak
08/14 Godkjenning av protokoll fra 15.01 2014
Protokollen fra regionstyremøtet 15.01. 2014 godkjennes uten
spesielle merknader.

Sak
09/14 Referater
01 – Referat fra Norsjø Ungdomssenter, 03.12.13
02 – Referat fra NLM Barnehagene AS, 05.02.14
03 – Referat fra Norsjø Ungdomssenter, 11.02.14
04 – Referat fra Undeland Misjonsgård, 13.02.14
Referatene tas til etterretning. Styret ber administrasjonen følge
opp aktuelle saker.

Sak
Orienteringer
10/14
1 – Økonomi.
Sven Åge Solli presenterte en analyse av foreløpig resultat 2013.
Flere utgifter har økt forholdsvis mye, mens inntektene har gått
noe ned. Formell orientering om regnskapet finner sted i
regionens årsmøte 31.mai.
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2 – Høringsdokumenter trossamfunnssaken.
3 – Regionstyrelederfunksjonen.
NLM Norge ønsker å kalle regionstyrelederne inn til en årlig
samling. Samlingen vil finne sted tidlig på høsten.
Regionstyret takker for orienteringene. Styret ser med bekymring
på tendensene vedrørende økte utgifter og synkende inntekter,
og ber administrasjonen følge nøye med på utviklingen i inneværende år.

Sak
11/14 Norsjø Ungdomssenter
Daglig leder ved Norsjø Ungdomssenter, Bjarne Gjuvsland,
orienterte om den daglige driften ved leirstedet. Belegget har
hatt en positiv utvikling, spesielt i høsthalvåret.
Regionstyret takker for orienteringen fra Norsjø Ungdomssenter,
ved Bjarne Gjuvsland, og ønsker å rette en stor takk også for den
innsatsen som Bjarne og Tove, samt styret og frivillige ved Norsjø,
legger for dagen.
Konkrete saker som ble diskutert:
 Leirarbeidet i regionen. Det er verdifullt å gjennomføre leirer,
også når det er få deltakere. Det er viktig for Norsjø å
prioritere slike helger, selv om de gir mindre inntekter enn
annen utleie.
 Norsjø er avhengig av gaveinntekter, selv om andre inntekter
har vist en positiv tendens de senere år. Det er langt igjen til
driften går rundt uten innsprøyting av gaver.
 Norsjø er urolig for vedtaket i regionstyret om
styresammensetning. Det er viktig at styret reflekterer lokalt
engasjement og eierskap, framfor formelle kvalifikasjoner.
Dette uttrykker regionstyret forståelse for, og understreker at
det er i gruppen av Norsjøs venner at man vil lete etter
aktuelle kandidater.
 Norsjøs 50 års jubileum markeres 22.juni i år.

Sak
Nyansettelser, Region Sør
12/14
Regionen har nylig lyst ut to stillinger, som leder av NLM Ung og
som barnearbeider. Regionstyret ble orientert om responsen så
langt, og forespeilet videre arbeid med aktuelle kandidater.
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Vedtak:
Regionstyret tar orienteringen til etterretning, og ber administrasjonen jobbe videre med prosessene i lys av samtalen.

Eivind Jåtun

Sak
Kvitsund Gymnas
13/14
Rektor Torleif Belck-Olsen orienterte om driften ved skolen. Det
er et stort potensiale for økt arbeid i skolen og ut fra skolen.
Belck-Olsen utfordret regionen til å tenke forsamlingsbyggende
arbeid i området.
Forslag til vedtak:
Regionstyret takker for orienteringen fra Kvitsund Gymnas, ved
rektor Torleif Belck-Olsen.
Konkrete saker som ble diskutert:
 Drift av kristne privatskoler vil møte nye utfordringer i nær
framtid. Vil NLM være forberedt på å møte disse? Det er viktig
å følge med på trendene som indirekte får konsekvenser for
vår skoledrift.
 Det er mye møteaktivitet/bibelgruppearbeid ved Kvitsund,
men det er samtidig en utfordring å fylle møtetilbudet med
innhold. Det vil være ønskelig å spille på lag med regionen
med tanke på talerhjelp og annen assistanse.

Sak
Ny skoledrift i Region Sør
14/14
Sven Åge Solli orienterte om siste utvikling i prosessen rundt kjøp
av lokaler til ungdomsskole i Grimstad.
Olaf Engestøl orienterte om søknadsprosessen som er igangsatt
for å søke Utdanningsdirektoratet om å få etablere en kristen
friskole i Kristiansand kommune. Det jobbes med å levere inn
søknad til Utdanningsdirektoratet allerede i inneværende år.
Regionstyret tar orienteringene til etterretning.

Sak
Regionmøtet 2014
15/14





Årsmelding 2013
Saker til årsmøtet
Program for helgen
Årsmøtet 2015
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Regionstyret diskuterte saklisten for regionens årsmøte 31.mai,
og ber administrasjonen jobbe videre med sluttføringen av
innkallingen og saksdokumentene.
Regionmøtet 2015 skal lokaliseres til Telemark, men det er uklart
hvor dette blir. Styret ber om at det jobbes mot en avklaring før
årets regionmøte finner sted.

Sak
Tryggheim bedehus, Evje
16/14
Helge Norheim orienterte fra ekstraordinært årsmøte i Evje NLM i
forbindelse med disponering av verdier fra Tryggheim bedehus.
Det jobbes med å bygge nytt bedehus i Evje. I den forbindelse er
det tenkt en ny eierstruktur, hvor bedehuset eies av en stiftelse.
Evje NLMs ekstraordinære årsmøte 11.mars vedtok følgende:
«NLM vedtar at Tryggheim Bedehus i sin helhet kan selges og
salgssum kan brukes til opparbeidelse og drift av nytt bedehus
som blir organisert etter vedtatte eierstruktur. Likeledes vedtar
NLM at andre verdier som er i Tryggheim Bedehus sin styringsrett
f. eks. inventar, penger i bank o.l. kan brukes til opparbeidelse og
drift av nytt bedehus som blir organisert etter vedtatte
eierstruktur.»
Den nye stiftelsens vedtekter er bygget rundt NLM og ImFs
regelverk, og dersom det nye bedehuset selges i framtiden vil
salgssummen fordeles mellom de opprinnelige eierne av
Tryggheim bedehus.
Det er NLMs hovedstyre som fatter avgjørelser ved salg av
eiendom.
Vedtak:
Med henvisning til vedtaket i Evje NLM, anbefaler Regionstyret
NLMs hovedstyre å etterkomme henstillingen om at Tryggheim
bedehus selges, og at NLMs andel av salgssummen og andre
verdier inngår som kapital til opparbeidelse av nytt bedehus.

Sak
Arbeidet i Region Sør
17/14
Eivind Jåtun presenterte en oversikt over hvordan foreningene
fordeler seg rundt om i regionen. De siste par årene har det i
enkelte områder vært en viss nedgang i antall foreninger, mens
det i andre områder har vært en liten vekst. Fordelingen av
personell samsvarer i stor grad med aktivitetsnivået i områdene.
Det er likevel ønskelig med økt tilstedeværelse i Telemark, og det
jobbes med å finne løsninger på dette.
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Regionstyret samtalte om arbeidet i regionen i tiden framover, i
lys av strategiplanen som ble vedtatt i fjor. I løpet av det neste
året vil det åpne seg muligheter for nyansettelser, noe det er
viktig å forberede grundig.
Strategiplanen gir oss i regionen mye å jobbe med. Momenter
som blir særlig viktig å fokusere på i fortsettelsen, er
forsamlingsbyggende arbeid og områdebasert arbeid. I tillegg blir
det viktig å sikre tilgang på personell med forkynnernådegaver,
både for barn, unge og voksne.

Sak
18/14
Sak 18/14 føres i B-protokollen, unndratt offentlighet.

Neste styremøter:

Onsdag 23.april, 17.30, Drottningborg
Lørdag 31.mai, Evjetun (konstituerende)

Referent: Eivind Jåtun

Helge Norheim

Kristen Salmelid

Bjørg Harestad

Jacob Axelsen

Kristin Hoslemo

(Helge Eiken (1.vara))
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