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Til stede: Øivind Søreng, Johannes Sæleset, Siv Indianna Krûger, Eyvind Volle, 
Ragnar Falch Gundersen, John Olav Enoksen, Katrine Gran Andersen, 
Lise Jannie Gundersen (1.v), Anne Christine Viste (2.v.) 

 
Administrasjon: Øivind Ruud Kringstad, Kari Synnøve Nord-Varhaug 
 
Referent: Øivind R. Kringstad 
 
Agenda 

 

1 - Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
Vedtak: Godkjent med merknad om kluss i utsendelse av sakspapirer og tilganger i 
teams.  
 

2 - Godkjenning av protokoller 

Godkjenning av protokoll fra regionstyrets møte 15. februar og 3. mars (B-protokoll). 
 
Vedtak: Godkjent med merknad om kluss i utsendelse av sakspapirer og tilganger i 
teams.  
 
 

3 - Regnskapsrapport 
 
Vedtak: Tatt til orientering.  

 
 

4 - Fra barne- og ungdomsarbeidet 

Kari Synnøve orienterte. 
 
 

https://app.boarddecisions.com/web/#/groupdecisions?groupId=32dc649f-a0a6-4379-b22e-5b1547a4b20d&decisionId=GPwUqQ2zYUG1NHrifg2ROZYADMHz
https://app.boarddecisions.com/web/#/groupdecisions?groupId=32dc649f-a0a6-4379-b22e-5b1547a4b20d&decisionId=GPwUqQ2zYUG1NHrifg2ROZYADMHz
https://app.boarddecisions.com/web/#/groupdecisions?groupId=32dc649f-a0a6-4379-b22e-5b1547a4b20d&decisionId=3hL-FFXDCkeq-DgbXsFwYJYAGPXV
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5 - Forslag om reduksjon av antall styremedlemmer i regionstyret og BUR 
 
Vedtak: Regionstyret legger forslaget om å endre antallet medlemmer i regionens 
styrer fram for årsmøtet 2022 om følgende antall 5+3 i RS, 4+1 i BUR og 5+1 i 
valgnemda.  

RS ber administrasjonen om å forberede saken til årsmøtet med utkast til nødvendige 
lovendringer.  

 
 

6 - Saklisten til årsmøtet 

 
Vedtak: Saklisten til årsmøtet blir som det vedlagte forslaget.  
Region nord fremlegger saken om eierskap for Soltun for årsmøtet på bakgrunn av 
henvendelse fra HK.  
Innstilling til årsmøtesak: Regionstyret tar over det formelle eierskapet for Soltun 
Soldatheim og ungdomssenter.  
 
 
Katrine og Jon Olav fratrådte møtet i slutten av denne saken.   
 
 

7 - Oppnevnelse av styremedlemmer 

 
Vedtak: Kandidater som kommer frem i møtet vedtas i rekkefølgen de blir prioritert 
til de ulike styrene.  
Kandidater til NET AS tas over e-post i etterkant av deres møte 4.04.  
 

8 - Kandidater til rådsmøtedelegater 2022-2025 

Regionstyret innstiller delegater til rådsmøtet, som velges på regionårsmøtet. Etter 
gjeldende grunnregler har region nord 3 representanter i rådsmøtet. 
 
 
Vedtak: Saken må inn på saklisten for årsmøtet.  
 

9 - Orienteringer 

1. Ungleder er ansatt.  
2. Rekrutteringsarbeidet Salten.  
3. Fremtidig møteplan for regionstyret.  
4. Internat på Nordborg.  

 

Til orientering.   

https://app.boarddecisions.com/web/#/groupdecisions?groupId=32dc649f-a0a6-4379-b22e-5b1547a4b20d&decisionId=AZi5Yp557Uq3Qv3IZzYV65YAB_Kj
https://app.boarddecisions.com/web/#/groupdecisions?groupId=32dc649f-a0a6-4379-b22e-5b1547a4b20d&decisionId=ybZhWQMKe0C_HICyqZZyHZYAHfVn
https://app.boarddecisions.com/web/#/groupdecisions?groupId=32dc649f-a0a6-4379-b22e-5b1547a4b20d&decisionId=qwuHRz8TGkyN0_-9WgyJH5YABSDY
https://app.boarddecisions.com/web/#/groupdecisions?groupId=32dc649f-a0a6-4379-b22e-5b1547a4b20d&decisionId=_iQFiMVDuEOvfYzrTZVSH5YAEGpL

