
Referat Regionstyret NLM Midt-Norge  

Dato: 27. september 2014 
Sted: Val vgs  
 
Til stede:  
Styremedlemmer: Berit Aune, Mathias Eftevand, Hjalmar Hugdal, Johan Jensen, Rolf Lavik, Malvin Torsvik, Solveig 
Veie, Øystein Bliksås (1v), Svein-Åge Opdahl (2v),  
Fra administrasjonen: Regionleder Olav Vestbøstad, administrasjonsleder Irene Sandberg Sæther (ref). 
 
Åpning ved Solveig Veie: Joh 8,32: Og dere skal kjenne sannheten og sannheten skal frigjøre dere. 
 

Referat fra regionstyret NLM Midt-Norge  27.9.2014 

Sak 66/14 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 
 

Sak 67/14 Godkjenning av referat fra forrige møte 

 Referat regionstyremøte 28.-29. august 2014 

 Referat fellesmøte regionstyret og BUR 28.-29. august 2014 
 
Vedtak: Referatene godkjennes. 
 

Sak 68/14 Økonomiorientering  
 

 Regnskap per 31.8.2014 kort og lang versjon 

 Gaver januar-september: 5,6 mill. Det er 459’ mer enn 2013, og 457’ under budsjett 2014. Fortsetter 
gaveinngangen slik, ligger vi an til 9,3 mill gaver totalt i 2014.  

 Kostnader er under budsjett (pga sykmeldinger, avlyste leirer, lavere reiseutgifter) 

 Regionbidrag i august er -168’. Regionbidrag totalt januar-august er 664’. Dette er 192’ bedre enn 2013, og 
10’ bedre enn budsjett 2014.  

 Overskudd fra gjenbruksbutikkene i Midt-Norge jan-juli: 617’ 
 
Vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering. 
 

Sak 69/14 Budsjett 2015. Oppfølging av sak 55/14 
 

 Budsjettforslag 2015 

 Hovedtrekk ved budsjettforslag 2015 
 
Vedtak: Budsjettet godkjennes med 9,8 mill i gaver og regionbidrag på kr 2.520.000.   
 

Sak 70/14 Regionårsmøtet (RÅM) 2015. Oppfølging av sak 53/14 
 

 
Vedtak: Regionårsmøtet 2015 arrangeres på KVT i Trondheim. Søvassli og Fosen områder utfordres til å stille som 
dugnadskrefter.  
 

Sak 71/14 Strategiarbeid i regionstyret 2014/2015 – oppfølging av sak 40/14 og 57/14 
Tema: Visjonær samhandling 

 
Vedtak: Det arbeides videre med en erfaringskonferanse for skolene, BUR og regionstyret i 2015. 
  

Sak 72/14 Område i fokus: Namdal 
 

Oversikt over alle misjonsfellesskapene i området ble presentert i møtet. 
 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Regionstyret ber for hver sine tildelte misjonsfellesskap i Namdal 
område fram til neste regionstyremøte.  



Sak 73/14 Ørland Misjonshus – eventuelt salg – Oppfølging av sak 58/13 og 59/14 
 

Statusrapport gitt i møtet 
- Kristenfolket på Ørlandet kan fortsette å ta hand om misjonshuset fram til våren, dersom vi opprettholder 

fokuset på Ørlandet og fortsatt jobber med å finne ei god løsning for misjonshuset.  
 
Vedtak: Regionledelsen arbeidet videre med mulig aktivitet på Ørlandet. 
 

Sak 74/14 Salg av Osen Misjonshus og disponering av pengene for salget. Oppfølging sak 62/14 
 

 
Vedtak: Regionledelsen arbeider videre med opprettelsen av fond for Osen Misjonshus. 
 

Sak 75/14 Helgeland eget område – evaluering – oppfølging av sak 42/14 og sak 63/14 

Det har kommet få tilbakemeldinger på evalueringen. BUN og områdestyret i Namdal skal behandle saken i 
førstkommende møte.  
 
Vedtak: Saken utsettes til neste møte 
 

Sak 76/14 Søvassli Ungdomssenter og leirskole – Daglig leder 

 Oppsigelse av stilling – Hilde Ølstørn 
 
Hilde Ølstørn har sagt opp sin stilling som daglig leder på Søvassli ungdomssenter.  
 
Vedtak: Regionstyret tar oppsigelsen til Hilde Ølstørn til etterretning og takker for utført tjeneste ved Søvassli. 
Stillingen som daglig leder ved Søvassli ungdomssenter utlyses internt i NLM. Regionstyret delegerer fullmakt til 
arbeidsutvalget å ansette daglig leder.  
 

Sak 77/14 Søvassli Ungdomssenter og leirskole – Styremedlemmer 2015-2016 

Ikke på valg: Freddie Gundersen, Britt Larsen og John Halvard Lidal 
På valg: Jon Roald Sandvik og Mariann Espeland 
Varamedlemmer som er på valg: 1. Ståle Sugustad, 2. Guri Berge 
 
Vedtak: Valgkomiteen forespør foreslåtte kandidater.  
 

Sak 78/14 Rødde Folkehøgskole – Ny organisasjonsstruktur 

I sak 31/14 Regionårsmøtet 2014 ble spørsmålet lansert om det var ønskelig med en endring av vedtektene for Rødde 
Folkehøgskole. Bakgrunnen for det var at dagens vedtekter sier at regionårsmøtet er høyeste organ for skolen. Dette 
gjør at det blir en forskjellsbehandling i regionårsmøtet av Rødde Folkehøgskole og andre skoler/institusjoner. 
 
Økonomileder i NLM, Øystein Frøysa, henvendte seg i en epost 19.9.2014 til Rødde Folkehøgskole med spørsmålet 
om det kan settes i gang en prosess med at Rødde Folkehøgskole blir registrert som en egen juridisk enhet, 
fortrinnsvis som et AS. Dette er begrunnet i enklere praktiske forhold ved å være en egen juridisk enhet kontra det å 
være en underenhet, som f.eks innlevering av a-melding som innføres 1.1.2015.  
 
Vedtak: Regionstyret anbefaler at det blir iverksatt en prosess med sikte på å få registrert Rødde Folkehøgskole 
som en egen juridisk enhet, fortrinnsvis som et aksjeselskap. Endring i eierstruktur ved Rødde Folkehøgskole må 
vedtas på regionårsmøte, evt. ekstraordinært årsmøte. 
 

Sak 79/14 Namsos Misjonsforsamling - Nye lover 

 Nye Lover Namsos Misjonsforsamling 
 
Vedtak (med 4 mot 3 stemmer): Lovforslaget sendes tilbake med oppfordring om å foreta følgende justeringer: 
Stemmerett i punkt 5.2 endres til 15 år. Det foretas en forenkling av § 6 med tanke på språk og mer tilnærming 
mot normallovene. 
  

Sak 80/14 Brev fra Områdestyret i Namdal angående ansettelse av forkynner 

 Brev fra områdestyret i Namdal  
 
Vedtak: Regionstyret takker for brevet og tar innspillene med i det videre arbeidet med bemanningen i regionen.  



Sak 81/14 Referater 

 Områdestyret Namdal 18. juni 2014 

 Områdestyret Namdal 13. september 2014 

 Styremøte Rødde Folkehøgskole 3. september 2014 

 Styremøte KVT 18. september 2014 
 
Vedtak: Referatene tas til orientering 
 

Sak 82/14 Orienteringer  

 Rådsmøtet oktober 2014 

 Samling HS og regionstyreledere 6.9.2014. Tenkes som et årlig møte framover. 

 Prosedyre for ansettelser i NLM 

 NLM og Misjon Sarepta 

 Orientering om Val v/Kjartan Aasebø 

 Møteplan: Møtet 14. mars (skoleråd Rødde Fhs) er flyttet fra 21. mars.  
 
Vedtak:  

- Orienteringene tas til orientering.  
- Regionleder videreformidler til NLM Norge synspunkt fra regionstyret vedr. NLMs forhold til Sarepta 

(vedtatt mot 1 stemme). 
 

Sak 83/14 B-sak  

 
 

 


