Protokoll fra

møtet i hovedstyret 26.-27.10.2018
Norsk Luthersk Misjonssamband

Dato
Sted
Tilstede

26.-27.10.2018
Sinsenveien 25, Møterom A
Lars Stensland, Håvard Måseide, Kjartan Åsebø, Knut Espeland, Raymond
Bjuland, Robert Mulelid, Thor Fremmegård (bare fredag), Reidar Bøe (1. Vara)
Fra administrasjonen i henhold til grunnreglene: Øyvind Åsland
Fra administrasjonen for øvrig etter respektive saker: Øystein Frøysa, Kari
Margrethe Solvang, Hans Arne Sanna, Hans Kristian Skaar, Espen Ottosen,
Kåre Johan Lid
Knut Espeland åpnet med andakt og bønn.

Referent

Espen Ottosen

Protokoll
80 / 2018 - Godkjenning av protokoll
Vedtak: Protokoll fra hovedstyremøtet 7.-8.9.2018 godkjennes med følgende merknad:
I sak 67 /2018 angående møteplan for hovedstyret mangler det et tidspunkt for hovedstyrets
møte i desember 2019. Dette møtet er planlagt til 6. og 7. desember 2019.

81 / 2018 - Forelesning og samtale om åndelig manipulasjon.
Hovedstyret så et videoforedrag med Arne Tord Sveinall om åndelig manipulasjon, og en
respons fra Øyvind Åsland i etterkant. Hovedstyret opplever tematikken som relevant i vår
sammenheng og oppmuntrer til at materiellet brukes i regioner og på misjonærkonferanser.

82 / 2018 - Orientering fra generalsekretær
Generalsekretær Øyvind Åsland orienterte om:
• Lederforum for regionlederteam, avdelingsledere HK og stedlige representanter. I
etterkant var det også kurs for de stedlige representantene. Dette ble gode samlinger.
• Gledelig informasjon om nye kristne i det sensitive arbeidet i Øst-Afrika.
• Medieoppslag om den teologiske situasjonen i KRIK.
• Diskusjonen som foregår i KrF om veivalg og henvendelser i den forbindelse.

83 / 2018 - Orientering fra NLM utland
Leder for NLM Utland, Hans Arne Sanna, orienterte om:
• Noen endringer i oppgavene til regionlederne i NLM utland.

Hovedstyremøte - 26.10.2018

1

•

En rapport fra Olav Vestbøstads reise til Kina.

84 / 2018 - Salg av Scripture Mission Voi Kenya - eiendom
Vedtak: Hovedstyret godkjenner salg av Scripture Mission Voi Kenya, og takker for arbeidet
som er gjort. Hovedstyret ber administrasjonen i Øst-Afrikaregionen følge opp arbeidet med salg
videre.

85 / 2018 - Orientering fra personalleder
Personalleder i NLM, Kari Margrethe Solvang, orienterte om ulike prosesser knyttet til
personalarbeidet.

86 / 2018 - Lønnsregulering 2019
Det forelå referat fra lønnsnemnda av 26.09.2018
Lars Stensland fratrådte under behandling av denne saken.
Vedtak: Hovedstyret slutter seg til lønnsnemndas anbefalinger vedrørende lønnsregulering fra
1.1. 2019. Hovedstyret ber administrasjonen om å ta høyde for konsekvensene av
lønnsøkningen i arbeidet med budsjettet for 2019. Hovedstyret godkjenner referatet av 26.09.
2018.

87 / 2018 - Orientering fra NLM Norge
Leder for NLM Norge, Kåre Johan Lid, orienterte om:
• Et fremlagt notat om rammeverk for nye initiativ til fellesskap og forsamlinger.
• Oversikt over regionenes årsmøter i 2019.

88 / 2018 - Ansettelse av regionleder
Vedtak: Hovedstyret godkjenner ansettelsen av Livar Veggeland som regionleder i NLM region
sør.

89 / 2018 - Kandidater til styrer og råd
Et notat med status og forslag til aktuelle styrer og råd lå til grunn for saken.
Vedtak: Hovedstyret takker for fremlagte oversikt og ber administrasjonen, i samsvar med
samtalen om ulike kandidater, om å fullføre arbeidet med å utnevne nye styrer og råd og legge
dette frem på neste møte.
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90 / 2018 - Lover for fellesforsamlinger for NLM og IMF
Hovedstyret behandlet et forslag fra administrasjonene i NLM og ImF til normallover for felles
forsamlinger med og uten eldsteråd.
Vedtak: Hovedstyret slutter seg til fremlagte forslag til lover for fellesforsamlinger for NLM og
ImF med og uten eldsteråd.

91 / 2018 - Orientering fra NLM ung
Leder for NLM ung, Hans Kristian Skaar, orienterte om:
• Frontline 2018: God oppslutning både fra våre videregående skoler og studenter fra hele
landet, fulle lokaler. Unikt at så mange unge kommer for å bli engasjert for misjon.
• Trosopplæringsmidler til NLMung
o «Aldri alene» – trosopplæring for tweens (samarbeidsprosjekt med
Søndagsskolen og Acta)
o Videoer til trosforsvar blant tweens og tenåringer som tar utgangspunkt i boka
«Grill en kristen»
• Stor hunger etter bibelkunnskap blant unge (bibelkveld i Misjonssalen, kveldsbibelskole i
Laksevåg, Logos i Rogaland, Nærmere i Agder, iTro har nå over 1500 unike brukere
daglig, det har blitt solgt over 2750 «Levende tro»-hefter)
• Region sør: Oppstart av ledertrening og bibelundervisning.

92 / 2018 - Evaluering GF 2018 og lokalisering GF 2021
Hovedstyret fikk forelagt prosjektledelsens evalueringsrapport, resultatet for GF 2018 pr.
10.10.2018, avtaleutkast for GF 2021 og et notat fra administrasjonen vedrørende GFs økonomi
og lokasjon.
Vedtak: Hovedstyret takker for en grundig og bred evaluering av NLMs generalforsamling og
sommerfest for 2018. Med de økonomiske forbedringene man har fått seg fremlagt i nytt
avtaleutkast både for NLM som organisasjon og for deltakerne, samt andre forhold som
vektlegges, ønsker hovedstyret å invitere til ny generalforsamling og sommerfest på Oslofjord
Convention Center også i 2021.

93 / 2018 - Orientering fra økonomileder
•
•
•
•

Orientering om den økonomiske situasjonen pr september. Særlig gledelig med at
gavetallene er bedret fra 2018 også om man ser bort fra kollekter på GF. Man håper på
balanse ved årsslutt, men mye avhenger av gavetallene de siste månedene.
Økonomileder orienterte om den økonomiske situasjonen ved Kvitsund som en følge av
nedgang i elevtallene på det første skoleår.
Positive tilbakemeldinger fra region sør vedr. driften ved Evjetun
Finansieringsbehov for skoler i region sørvest, trolig lånesøknader i neste HS-møte.
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94 / 2018 – Økonomiske transaksjoner
Sak ført i internprotokoll.

95 / 2018 - Dokumenter til orientering
Dokumenter fra utland:
• Øst-Afrika regionen - styrereferat 23.-24.8.2018
• Mongolia - styrereferat 4.9.2018
• Indonesia - styrereferat 18.9.2018
• Japan - styrereferat 11.9.2018
• Øst-Afrika regionen - styrereferat 5.10.2018
• Vest-Afrika referat regionsstyremøte 27.-28.8.2018
• Sør-Amerika referat regionsstyremøte 27.9.2018
Dokumenter fra Norge:
• Oversikt regionårsmøter - representasjon frå HS
• Personalendringer - vedtatt av LM til og med 15.10.2018
• Signert IA avtale med alle bedriftsnummer
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