
Referat fra møte i regionstyret NLM Midt-Norge web  

Dato: Lørdag 28.03.2020 Kl 0900 – 1300 
Sted: Skype-møte 
 
Innkalles: Øyvind Høyland, Målfrid Lidal, Bjarne Ljøkjell, Terje Ljøkjell, Malvin Torsvik, , Bjørn Olav Sørhus, Svanhild 
Øpstad, Berit Aune (1.vara) 
Fra administrasjonen: Jørgen Indrebø Greve, Irene Sæther Sandberg, Johannes Selstø 
 
Berit Aune minnet om Filp 4,19. Bønn. 
 

 Sakliste: 
Sak 16/20 Godkjenning av innkalling og sakliste                                                                                            

 
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes 
 

Sak 17/20 Godkjenning av referater fra forrige møter                                                                                       

Saksdokument: 
➢ Referat regionstyremøte 01.02.2020; 08.03.2020 
 

Vedtak: Referatene godkjent 
 

Sak 18/20 Økonomiorientering                                                                                                                          

Saksdokument:  
➢ Regnskap pr 29.02.20 
➢ Gaverapport pr mars 2020 

Orientering 
- Periodiseringen i budsjettet er ikke optimal for styring/kontroll. Dette skal følges opp av 

administrasjonen. 
- Administrasjonen skal følge opp hva som er årsaken til avvikene for overføring fra Gjenbruk. 
- Gaver pr 29.2.: Totalt 987’ – 5’ mer enn i fjor.  

o Fast givertjeneste: 671’ (68% av total gaveinntekt) - økt 53’ fra 2019 
o Gaver fra misjonsfellesskap 208’ (21% av total gaveinntekt) – redusert 16’ fra 2019 
o Andre gaver er litt under 2019 

- Lønnskostnader er 941’, hvilket er 59’ under 2019 og 52’ under budsjett. Avviket skyldes 
sykemeldinger og ubesatte stillinger. 

- Andre driftskostnader er 158’, dette er 26’ under 2019 
➔ Regionbidrag viser et underskudd på kr 99’ – mot 201’ underskudd i 2019.  
- Overføring fra Gjenbruk: Minus 19’ for januar og minus 24’ for februar – totalt minus 43’. Har ikke 

fått tilsendt regnskap for Gjenbruk siden nov, så vet ikke årsaken til minus. 
- Gaver pr 26.3.20: 1,7 mill, hvilket er 61’ bedre enn i 2019.  
-  

Vedtak: Økonomiorienteringen tas til etterretning.  
 

Sak 19/20 HMS                                                                                                                                                          

Orientering om nasjonale og regionale tiltak i NLM knyttet til Koronavirus pandemien. 
 

▪ Vedtak: Regionstyret tar orienteringen til etterretning og takker for en ryddig håndtering av tiltak 
iverksatt som følge av koronasituasjonen. Regionstyret gir sin tilslutning til at permisjoner i Region 
Midt-Norge gjøres i tråd med vurderinger gjort ved NLMs hovedkontor, slik at det ikke oppstår ulikheter 
mellom regioner. 
 

Sak 20/20 Regionstyrets årsmelding 2019                                                                                                       

Saksdokument: 
➢ Forslag til årsmelding 2019 

 



 
Vedtak: Årsmelding 2019 godkjennes med de merknader som kom fram i samtalen.  
 

Sak 21/20 Sakliste regionårsmøte 2020                                                                                                          

Sakliste årsmøtet  
1. Godkjenning av innkalling og sakliste  
2. Valg av dirigenter og referenter  
3. Fullmakt til å underskrive protokollen  
4. Godkjenning av regionens årsmelding  
5. Godkjenning av årsmelding for barne- og ungdomsarbeidet  
6. Orientering om regionens regnskap  
7. Valg av regionstyre, barne- og ungdomsråd og valgnemnd  
8. Samtale om arbeidet  
9. Orienteringer  
10. Hilsen fra Hovedstyret NLM  
11. Sted for regionårsmøtet 2021  

 
Vedtak: Saklisten for regionårsmøte 2020 godkjennes under forutsetning av at det ikke kommer 
framlegg til regionårsmøte fra misjonsfellesskap innen fristens utløp 10.04.20. 
 

Sak 22/20 Regionens ansatte                                                                                                                              

➢ Regionleder orienterte om aktuelle saker 
 
Vedtak: Regionstyret tar orienteringen til etterretning 
  

Sak 23/20 Disponering av ansatte-ressurser i Region Midt-Norge                                                              

Saksdokument 
➢ Oppsummering fra de ansatte på deres reisevirksomhet 2019 og innspill på veien videre 
➢ Notat fra regionleder 
➢ Timeregistreringsskjema 

  
Vedtak: Regionstyret takker for orienteringen og vil på neste møte drøfte videre hvordan regionen 
legger til rette for riktig bruk av den ressursen ansatte representerer.   
 

Sak 24/30 Konfirmantarbeid                                                                                                                              

Saksdokument: 
➢ Notat fra Ung-leder  

 
To hovedspørsmål: 

• Hva gjør vi med konfirmantundervisning i regi av regionen? 

• Kan undervisningsopplegget Ung:Disippel være et tjenlig verktøy regionens konfirmantarbeid og at 
dette knyttes til ungdomssamlingene ReGaze?  

 
Vedtak: Regionstyret ser positivt på undervisningsopplegget Ung:disippel og ber Barne- og 
Ungdomsrådet se på om dette kan knyttes til konfirmantundervisningen i regionen og de eksisterende 
ungdomsleirene ReGaze.      
 

Sak 25/20 Regionkontor                                                                                                                                      

Saksdokument: 
➢ Notat fra regionleder 

 
Leiekontrakten med Elveseter Gravferd for regionens kontorlokaler på Heimdal gjelder fram til 31.12.20. 
Kontrakten har seks måneders oppsigelsestid. Alternative kontorlokaler utredes.  
 
Vedtak: Regionstyret ber administrasjonen utrede konsekvensene av å flytte regionkontoret til 
alternativ plassering i Stjørdal, og fremlegge dette for regionstyret i neste møte.  
 



Sak 26/20 Nye lover for forsamlinger                                                                                                              

Saksdokument:  
➢ Brev 28.02.2020 fra NLM Norge vedr. høring normallover forsamling 

 
Høringsfristen er utsatt til 15. mai.  
 
Vedtak: Regionstyret utsetter behandlingen av forslag til reviderte normallover for forsamling til 
styremøtet 9. mai. 
 

Sak 27/20 Bønn for arbeidet                                                                                                                               

Regionstyret ba for arbeidet med særskilt fokus på 

• Korona-pandemien 

• Ledelsen og alle ansatte i NLM 

• Misjonsfellesskapene 
 

Sak 28/20 Styrerepresentasjon til KVT                                                                                                             

Fast styremedlem: Gunvor Nyvoll Kjerstad 2017-2020 
                                  Ragnar Hoås 2019 – 2022 
Varamedlem:         Morten Ljøkjel 2019 – 2022 (1.vara)  
                                  Jorunn Vårvik Veie 2017-2020 (2.vara) 
                                    
Det skal velges 1 fast medlem for 3 år og 1 varamedlem for 3 år. 
 
Vedtak: 
Regionstyret ber administrasjonen arbeide videre med avklaring av aktuelle styrekandidater som ble 
nevnt i samtalen. Arbeidsutvalget får fullmakt til å spørre andre kandidater, om nødvendig.  
  

Sak 29/20 Utsendinger til generalforsamling Val vgs AS 30.05.20                                                              

Hovedstyret i NLM har delegert til Region Midt-Norge å utgjøre generalforsamlingen for Val videregående 
skole AS. 
  
Vedtak: Bjarne Ljøkjell velges til å utgjøre generalforsamlingen for Val vgs AS 2020, med Terje Ljøkjell 
som vara.  
 

Sak 30/20 Utsendinger til generalforsamling Rødde Folkehøgskole 28.03.20                                         

Hovedstyret i NLM har delegert til Region Midt-Norge å utgjøre generalforsamlingen for Rødde 
Folkehøgskole AS 
 
Vedtak: Regionstyret velges til å utgjøre generalforsamlingen for Rødde Folkehøgskole AS 2020.  
 

Sak 31/20 Referatsaker                                                                                                                                        

➢ Liavoll barnehage referat fra eierstyret 13.11.19 
➢ NLM Gjenbruk Stjørdal årsmelding 2019 og årsmøteprotokoll 26.02.20 
➢ Søvassli ungdomssenter og leirskole referat 03.02.20; 09.03.20. Regnskapsrapport pr desember 

2019, årsmelding 2019, Regnskapsrapport 2019 
➢ Val skoler referat 08.02.20 

 
Vedtak: Referatene tas til orientering 
 

Sak 32/20 Orienteringer                                                                                                                                       

• Regionkonferansen 05.-07.06.20 
Det er knyttet stor usikkerhet til om arrangementet kan gjennomføres grunnet korona-
pandemien. Flere regioner avventer en endelig beslutning vedr. sine regionkonferanser til etter 
påske. Regionstyret anbefaler at regionkonferansen avlyses og at det planlegges en endagssamling 
til høsten. Administrasjonen gis fullmakt til å fatte vedtak ut fra retningslinjer norske myndigheter 
gir 8. april om mulighet for samling av større grupper.  

• Pastor i Betania.  



Eivind Hugdal Sakseide har takket ja til stillingen som pastor i Betania Misjonsforsamling. 
Tidspunkt for tiltredelse avklares etter nærmere avtale. 

• Ansettelsesutvalget informerte om det pågående arbeidet med å rekruttere ny regionleder.  

 
Referent 
Johannes Selstø 


