
Referat Regionstyret NLM Midt-Norge, web-utgave  

Dato: 9. november 2013 
Sted: Misjonssalen Heimdal  
 
Til stede:  
Styremedlemmer: Berit Aune, Øystein Bliksås, Åshild Hugdal, Johan Jensen, Solveig Veie 
Fra administrasjonen: Regionleder Olav Vestbøstad, administrasjonsleder Irene Sandberg Sæther 
(referent), ungleder Tarjei Løvik 
 
Forfall: Rolf Lavik, Malvin Torsvik, Odd Arne Sakseid (1v), Per Arild Torsen (2v), Svein-Åge Opdahl (3v), 
Noralf Ljøkjel (4v) 
 
Åpning ved Åshild Hugdal: Hebr 11, 13-16 og Hebr 10, 23-25 – det kristne håpet. 

Referat for regionstyret NLM Midt-Norge  9.11.2013 

Sak 77/13 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes 
 

Sak 78/13 Godkjenning av referat fra forrige møte 

 Referat regionstyremøte 21. september 2013 
 
Vedtak: Referatet godkjennes.  Regionadministrasjonen utfordres til å finne 3-5 personer som vil ha 
Ørlandet som en spesiell bønneoppgave fram til mars 2014. 
 

Sak 79/13 Økonomiorientering  

 Resultatrapport NLM Midt-Norge september 2013 

 2013: Gavemål er kr 9,5 mill og budsjettert regionbidrag 2,5 mill.  

 Gaver 31.10: kr 5 872 452 -> 113’ høyere enn for 2012 (sum gaver 2012: kr 8 736 218) og 528’ 
under budsjett 2013 (180’ under 2011-gavene) 

 Kostnadene 30.9.13: kr 325’ < 2012 og 596’ < budsjett. Dette skyldes permisjon/sykmelding.  

 Regionbidrag 30.9.13: kr 531 570 -> kr 433’ bedre enn 2012, kr 9’ bedre enn budsjett 2013  

 Anslag totalt 2013: Gaver ca 9 mill, regionbidrag ca 2,5 mill. 
 
Vedtak: Økonomiorienteringen tas til etterretning. Regionstyret utfordrer alle misjonsfellesskapene til 
å sette seg mål for hvor mye de vil gi i 2014, og at det settes fokus på økonomi i de større 
regionsamlingene, inkludert regionårsmøtet og medarbeidersamlingene.  
 

Sak 80/13 Budsjett 2014. Oppfølging av sak 69/13 og 55/13  

 Budsjett NLM Midt-Norge 2014 
Hovedstyret drøftet budsjettet for 2014 på møtet 25.-26.10. For Midt-Norge sin del er gavemålet satt 
opp med kr 9 650 000. Signalene økonomileder Øystein Frøysa gir derfra er som følger: 
-HS opplevde gaveforutsetningene som urealistiske dersom budsjettet skal være et godt styringsverktøy. 
(Tall for hele NLM) 
-Vi er av den oppfatning at vi ikke kan nedbemanne, men at det skal svært vektige og strategiske gode og 
langsiktige grunner for eventuelle nyansettelser.  
-HS vil vedta et budsjett i balanse totalt. 
-HS vil at strategien vedtatt på GF skal være synlig i budsjettene i form av prioriteringer 
-Vi må se på i løpet av 2014 hvordan vi kan jobbe sammen med regionlederne for å se på at vi har en 
fornuftig ressursbruk. Her må vi også tørre å tenke mer enn ett år av gangen. 
 



I budsjettet for Midt-Norge er det lagt inn en stilling i BU-arbeidet som formelt sett er en ny stilling, men 
som i praksis er en omdefinering av stillingen T. Løvik hadde før han ble Leder ung i regionen.  
Tre mulige løsninger: 

1. BU stillingen fjernes fra budsjettet 
2. BU-stillingen beholdes i budsjettet, men reduseres til 50 % 
3. BU-stillingen opprettholdes som 100 % stilling 

 
Vedtak: BU-stillingen opprettholdes som 100 % stilling.  Det utarbeides et informasjonsnotat om 
økonomi som forkynnerne og lederne i misjonsfellesskapene bes formidle til misjonsvennene. 
 

Sak 81/13 Regionårsmøtet 2014. Oppfølging av sak 67/13 og 53/13 

Vedtak: Regionlederteamet arbeider videre med planleggingen av regionårsmøtet 2014 i Namsos i 
samarbeid med arrangementskomiteen. Tema velges til «La ditt rike komme». 
 

Sak 82/13 NLM Kirkesamfunn.  Oppfølging av sak 74/13 og 20/13 

 Drøftingsdokumenter Trossamfunn 
Regionstyret er utfordret til å gi sine synspunkter på de framstilte dokumentene. 25.11. er 
regionstyreleder og en til fra regionstyret invitert til et møte på om trossamfunnssaken på Fjellhaug.  I 
løpet av våren 2014 skal regionene gjennomføre en systematisk høringsrunde for å få flest mulig 
engasjerte misjonsvenner i tale. Saken kommer opp på rådsmøtet på Fjellhaug høsten 2014. 
 
Vedtak:  
Gjennomgangen fra Espen Ottosen, samt oppsummering (korrigert punkt 4) sendes til misjons-
fellesskapene i starten av januar med oppfordring til gjennomlesning og drøfting. Før påske 2014 
gjennomføres det områdemøter der trossamfunnsspørsmålet settes på dagsorden.  
 

Sak 83/13 Leirarbeidet i region Midt-Norge 

 Innledning ved Tarjei Løvik 
- Rekruttering av leirledere har vært og er en svært tidskrevende oppgave i Ung-lederstillingen.  
- Tarjei jobber nå for å etablere faste lederteam som tar ansvaret for faste leirer. Han og BUR jobber fra 
nå og fram til april med å etablere kjerne-lederteam, med mål at dette skal fungere fra 2015. De leirene 
hvor en da evt. ikke klarer å etablere kjernelederteam til, tenkes avlyst.  
- Det er to utfordringer med denne organiseringen:  
1. Det må ikke gå på bekostning av det lokale BU-arbeidet.  
2. Hvor går smerteterskel på kutt av leirer? 
 
Vedtak: Regionstyret støtter arbeidet med å etablere faste kjerne-lederteam til alle BU-leirene. 

Sak 84/13 Varamedlemmer Rødde Folkehøgskole 2013-2015 – Oppfølging av sak 71/13 og tidligere 
                   Varamedlemmer Liavoll barnehage og Spiren barnehage 2013-2014  

Det mangler fremdeles to varamedlemmer til Rødde-styret for skoleåret 2013/2014. 
For Liavoll og Spiren barnehager må det velges 2. varamedlem til eierstyrene for skoleåret 2013-14.  
 
Vedtak: Foreslåtte kandidater forespørres til de ulike styrene. 

Sak 85/13 Styremedlemmer Søvassli 2014-2015 

Styret for Søvassli Ungdomssenter og Leirskole består av følgende personer: 
Valgt for 2012-2013: Ståle Sugustad, John Halvard Lidal og Arnhild Sugustad 
Valgt for 2013-2014: Jon Roald Sandvik og Mariann Espeland 
Varamedlemmer for 2013: 

1. Freddie Gundersen 
2. Morten Ljøkjel 
3. Guri Berge 

 



 

Vedtak: John Halvard Lidal og Freddie Gundersen velges som faste medlemmer i styret for 2014-2015. 
Guri Berge velges til varamedlem for 2014. Det gjenstår å velge et fast medlem og et varamedlem. 
Foreslåtte kandidater forespørres.  
 

Sak 86/13 Strategi NLM Midt-Norge 2013-2020 Oppfølging av sak 52/13 

Strategien for arbeidet i Midt-Norge fram til 2020 følges opp på følgende måte: 
1. Regionstyret og ansatte er utfordret til å pugge strategien, både bibelversene og underpunktene 

til hvert emne.  
2. Onsdag 8. januar arrangeres en temadag om visjonær samhandling for ansatte i regionen, alle 

institusjonene og representanter fra regionstyret og BUR. Heldagssamlingen blir på Søvassli i 
forbindelse med personalsamling for alle ansatte i regionen.  

3. Alle ansatte i regionen og regionstyret får i oppdrag å lage en bibeltime/andakt for ett av 
temaene i strategien til samlingen i pkt 2. 

4. I Utsyn med regionsider nr 2-6 2014 vil vi ha en dobbeltside med fokus på strategien. Ett punkt i 
hvert nummer. 

5. Strategien preger programmet for regionårsmøtet 2014 – tema, seminar og lignende. 
6. Områdemøtene i forbindelse med Trossamfunnsspørsmålet (jfr. sak 82) settes inn i rammen av 

strategien - Fokus: Hvordan vil eventuell opprettelse av NLM trossamfunn påvirke våre lokale 
misjonsfellesskap? 

 
Vedtak: Strategien følges opp i samsvar med punktene ovenfor. 

Sak 87/13 Møteplan regionstyret 2014  

Møtedatoer:  
1.2.  
29.3. Rødde 
7.5. kl 17. Heimdal 
29.-30.8. Søvassli 
27.9. 
6.12. 
 
Vedtak: Møteplanen godkjennes 

Sak 88/13 Referater 

 Styremøte KVT 17.10.13 

 Styremøte Rødde Folkehøgskole 30.10.13 

 Styremøte Søvassli Ungdomssenter 1.10.13 

 Styremøte Val VGS 28.9.13 

 Telefonstyremøte NLM Barnehagene AS 14.10.13 
 
Vedtak: Referatene tas til orientering 

Sak 89/13 Orienteringer  

 Sammen i tjeneste vedtatt i HS 130906 (praktisk veiledning om hvordan det gjøres i NLM) 

 Lokale for Lemis  

 Unge Voksne 

 Juleverksted-leirer 

 Solveig og Torgny Steinskog har reist til Tanzania. De er kalt av biskopen i Mara til tjeneste i 
Tanzania. 

 
Vedtak: Orienteringene tas til orientering 


