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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør
Dato:
19.11. 2015
Tid:
17.30 – 21.00
Sted:
Regionkontoret, Kristiansand/Skype
Til stede:
Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Kristen Salmelid (via
Skype), Sverre Høgsås, Egil Grindland (ansattes representant).
Linda Aaberg deltok (via Skype) fra sak 60/15.

Forfall:
Barbro Skretting (1.vara), Ellen Mari Goa Nørstrud (2.vara)
Annen informasjon:
Fra administrasjonen: Eivind Jåtun (regionleder) og Sven Åge Solli
(administrasjonsleder). Brit Kari Urdal (NLM Ung leder) deltok fra sak 54/15
Helge Norheim åpnet med å lese 1.Tim 2,1 og å be for møtet.

Sak
52/15 Godkjenning av regionens protokoll 15.10.15
Protokollen fra regionstyremøtet 15.10.15 godkjennes med de
merknader som ble innmeldt.

Sak
Referater
53/15
a – Imekollen Barnehage, 06.10.15, 27.10.15 og 09.11.15
b – NLM Barnehagene AS, 14.10.15
c – Gimlekollen Radio, 20.10.15
d – Undeland Misjonsgård AS, 20.10.15
e – Norsjø leirsted, 27.10.15 og 05.11.15
f - NLM Gjenbruk Skien, 03.11.15

Referatene tas til etterretning. Sak om prissetting av leirer (Norsjø,
27.10.15, sak 32/15) behandles i sak 56/15. Styret ber administrasjonen følge opp aktuelle saker.
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Sak
54/15 Orienteringer
a – Personal
b – Evjetun leirskole, halvårsrapport
c – Endringer i rutiner for arkivering av dåpsprotokoller
d – Revidert arbeidstidsdokument
e – Progresjon i planene for regionmøtet i mai
f – Progresjon i arbeidet med gavekomiteen

Regionleder/Ung-leder/regionstyreleder orienterte om en del
pågående prosesser i regionen. Styret tar orienteringene til
etterretning.

Sak
Barne- og ungdomsarbeider, Mandal
55/15
Det den siste tiden vært arbeidet med å rekruttere en barne- og
ungdomsarbeider til Mandal og omland.
I lys av den økonomiske situasjonen i regionen, bad regionens
administrative ledelse om en vurdering av om det er rett tidspunkt å
gå til ansettelse nå.
Regionstyret har forståelse for at økonomien per i dag kan sette
begrensninger. Det arbeides aktivt med å øke gaveinntektene i
regionen, noe som på sikt forhåpentligvis vil gjøre det mulig å ansette
flere.
Med bakgrunn i den budsjettvirkeligheten regionen har for 2016,
utsetter styret ansettelsen av barne- og ungdomsarbeider i Mandal til
det er økonomisk grunnlag for å gå videre med saken. Stillingen forblir
en sterk prioritet for arbeidet i regionens vestre del.

Sak
Stiftelsesmøte, Misjonsradioen Grimstad
56/15
Foreningen Misjonsradioen Grimstad stiftes, i den hensikt å drive
lokalradioarbeid i samsvar med vedtatte vedtekter for foreningen.
Regionstyrets til enhver tid valgte medlemmer utgjør foreningens
medlemmer.
Styret ber administrasjonen sluttføre registreringen i Brønnøysundregisteret.
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Sak
Prissetting, leir
57/15
Regionstyret samtalte om prissettingen av regionens arrangementer
(les: leirer, mannsmøter, kvinnemøter etc.) ved våre leirsteder. Dette
ble gjort på bakgrunn av henvendelse fra Norsjø Ungdomssenters
styre.
Styret kan forstå innvendingene som Norsjøs styre presenterer.
Samtidig har styret foretatt sitt vedtak på bakgrunn av en helhetlig
vurdering av strategien for arbeidet i regionen, som sier at det skal
satses sterkere på foreningsarbeid i årene framover. Det gjør at det
er vanskelig å forsvare en sterkere subsidiering av leirarbeidet slik
situasjonen er nå.
Regionstyret mener derfor at vedtaket fra april bør få stå et år før vi
vurderer endringer.

Eivind Jåtun

Sak
Budsjetter, Undeland, Evjetun og Norsjø 2016
58/15
Det forelå budsjettforslag fra alle regionens tre leirsteder. Regionstyret merker seg Evjetun behov for oppgradering, men savner en
orientering av omfanget og hvilke prioriteringer som må tas i en
stram økonomisk realitet.
Regionstyret ber administrasjonsleder utarbeide en respons til
Evjetun og Norsjø, hvor styrets kommentarer til budsjettforslagene
kommer til kjenne. Kommentarene formidles til styrene for
leirstedene.
Regionstyret tar til etterretning Undeland Misjonsgård AS’ vedtak til
budsjett. Ettersom Undeland er et aksjeselskap har de større frihet til
å gjøre egne prioriteringer. Styret ber administrasjonsleder formidle
innspill også til Undeland.

Sak
Styreinstruks, regionstyret
59/15
Regionleder presenterte forslag til styreinstruks for regionstyret.
Denne er utarbeidet etter mal utviklet av NLM Region Sørvest, og
samler en del viktige styringsdokumenter og retningslinjer for blant
annet habilitet og taushetsplikt.
Regionstyret gjør «Styreinstruks for Regionstyret, NLM Region Sør»
gjeldende med umiddelbar effekt.
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Sak
Arrangementskomite, GF 2018
60/15
Regionstyreleder orienterte kort om progresjonen i arbeidet med å
utnevne arrangementskomite for GF 2018. Andre ideer til
arrangementet ble luftet.

Sven Åge Solli

Sak
Møte med NLMs hovedstyre, 4.desember 2015
61/15
Regionstyret forberedte samlingen som skal være med NLMs
hovedstyre fredag 4.desember på Undeland Misjonsgård. Eivind
formidler tankene styret gjorde seg til generalsekretæren.

Styremøter 2015/16: (4.desember, med Hovedstyret, på Undeland)
22.-23.januar, på Undeland Misjonsgård
3.mars, på Drottningborg
28.april, på Drottningborg
28.mai, konstituerende styremøte på Evjetun

Referent: Eivind Jåtun

Helge Norheim

Rune Galteland

Kristen Salmelid

Sverre Høgsås

Egil Grindland

Linda Aaberg

(Barbro Skretting (1.vara))
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