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

15.01. 2014
17.30 – 21.00
Regionkontoret, Kristiansand/Skype

Helge Norheim (styreleder), Kristen Salmelid (nestleder), Jakob Axelsen,
Kristin Hoslemo, Bjørg Harestad, Helge Eiken (1.vara)
Annen informasjon:

Fra administrasjonen: Eivind Jåtun (regionleder)
Forfall:
Sven Åge Solli (administrasjonsleder) og Anders Martin Pedersen (NLM
Ung leder).
Jakob Axelsen åpnet med å lese Joh 1,17 og be for møtet.

Sak
01/14 Godkjenning av protokoll fra 27.11 2013
Protokollen fra regionstyremøtet 27.11. 2013 godkjennes uten
spesielle merknader.

Sak
02/14 Referater
-

Referat fra Tinnesmoen barnehage, 19. november 2013
Referat fra NLM Barnehagene AS, 16. desember 2013

Referatene tas til etterretning. Styret ber administrasjonen følge
opp aktuelle saker.

Sak
Orienteringer
03/14

Eivind Jåtun/
Sven Åge Solli

Eivind Jåtun

Regnskapsrapport pr november 2013
Eivind Jåtun orienterte om regnskapet per november 2013.
Orienteringen tas til etterretning. Regionstyret ser med
bekymring på at vi ikke makter å nå de oppsatte målene for
gaveinntekter i regionen. Styret ber administrasjonsleder se
nærmere på hvilke faktorer som kan ligge til grunn for dette, slik
at det kan tas grep for inneværende år. Analysen formidles
sammen med referatet eller så snart som råd etter den tid.
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Sak
04/14 Skolesatsing i NLM Region Sør
Styreleder og regionleder orienterte om sakens utvikling siden
forrige styremøte. Drottningborg har nå fått lisens til å drive
privat ungdomsskole. Lokaliseringsspørsmålet er ikke endelig
avklart, men godkjennelsen som foreligger gjelder en skole på
Drottningborg.
NLMs hovedstyre vektlegger i vedtak i desember 2013 at lokalt
engasjement og rask økonomisk balanse blir viktige forutsetninger for å kunne gi støtte til nye skoleprosjekter. Dette vil medføre et betydelig lokalt ansvar for skoleprosjekter i NLMs regi.
Regionstyret vurderer det slik at det vil være vanskelig å gå inn i
mange nye prosjekter samtidig. Vi vil være med å bidra til at
skoleprosjektet i Grimstad kan realiseres.

Sven Åge Solli/
Eivind Jåtun

Sak
Oversikt over diverse styrer i NLM Region Sør
05/14
Eivind Jåtun presenterte en oversikt over eksisterende styrer i
regionen, med eksisterende sammensetning av
styremedlemmer. Det foreligger ingen god oversikt over de
valgperiodene disse medlemmene er valgt for, og regionstyret
ber om at det jobbes videre med en slik kartlegging.
Regionstyret velger aprilmøtet som tidspunktet for utnevnelsen
av nye styrerepresentanter. Dette gjelder både for de som blir
gjenvalgt og for nye medlemmer. Vi vil forsøke å minimere
behovet for utskiftninger utenom dette styremøtet.

Sven Åge Solli/
Eivind Jåtun

Sak
Regionmøte 2014
06/14
Eivind Jåtun orienterte om programmet for regionmøtet i mai,
slik det foreligger per dags dato. Regionstyret tar orienteringen til
etterretning. Det kom en del innspill til programmet, og
regionstyret ber om at disse formidles til planleggingskomiteen.
Frister for innlevering av saker til årsmøtet (utgangen av februar)
kommuniseres ut til foreningene i nær framtid.

Sak
Arbeidet i NLM Region Sør
07/14
Regionstyret ber regionleder om å intensivere arbeidet med å
samle områdearbeidere til strategimøte. Det er viktig at arbeidet
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med å organisere strategigrupper i områdene kommer i gang.
Vedrørende ansette av ny NLM Ung leder, orienterte Eivind Jåtun
om det som har vært gjort fram til nå. Regionstyret kom med
konkrete innspill for å sikre en snarlig løsning på denne saken.

Neste styremøter:

Eivind Jåtun

Fredag 14. – lørdag 15.mars, Norsjø/Kvitsund. Oppstart Norsjø kl. 1800
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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