
Referat fra møte i regionstyret NLM Midt-Norge web 

Dato: Lørdag 30.1.21 kl 0900 – 1405   
Sted: Teams 
 
Til stede: Åshild Hugdal, Øyvind Høyland, Målfrid Lidal, Bjarne Ljøkjell, Terje Ljøkjell, Bjørn Olav Sørhus, Svanhild 
Øpstad, Arne Kløve (1. vara) 
Fra administrasjonen: Atle Ølstørn, Irene Maria van Andel, Irene Sandberg Sæther 
 
Åshild Hugdal innledet med Luk 1,38 og 49, samt Åp 22,14 og bønn.  
 

 Saksliste: 
Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og sakliste                                                                                               

 
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 
 

Sak 2/21 Godkjenning av referat fra forrige møte                                                                                            

➢ Referat regionstyremøte 5.12.20 ordinært og web 
 

Vedtak: Referatene godkjennes. 

Sak 3/21 Økonomiorientering                                                                                                                            

Saksdokumenter: 

➢ Regnskapsrapport NLM Midt-Norge pr 30.11.20 kort og lang versjon 
➢ Foreløpig regnskapsrapport NLM region Midt-Norge pr. 31.12.20 kort og lang versjon 
➢ Gaveoversikt pr 31.12.20 
➢ Resultat julemesser  

 
Foreløpig regnskap pr 31.12.20: 

- Foreløpige gaver er 9 209 980,- hvilket er 715’ lavere enn budsjett og 718’ under 2019. 
- Fast givertjeneste, skoleprosjekt, minnegaver, gaver via Utsyn og Siembra har økt ift 2019 
- Gaver fra misjonsfellesskap, julemesser, enkeltgaver, barnas misjonsprosjekt, kollekter offentlige 

møter og kirkeoffer har gått ned i forhold til 2019 
- Inntekt fra julemesser ble 741’, hvilket er 57% av inntekt for tilsvarende julemesser i 2019. Det er 

søkt om kompensasjon for inntektsbortfall på grunn av korona og vi håper å få tildelt inntil 350’. 
- Personalkostnadene viser 4,12 mill, og ligger 2,14 mill under budsjett og 752’ under 2019. Avviket 

skyldes permitteringer og sykemeldinger. 
- Andre driftskostnader er 1,13 mill,- 300’ under budsjett.  
- Foreløpig regionbidrag viser kr 4 395 937. Det er 1,85 mill > budsjett og 211’ høyere enn 2019. 
- Overføringer fra gjenbruksbutikkene våre, inkludert støtte fra regjeringen på grunn av korona, er 

totalt 1 730 733. Dette er 217’ kr bedre enn 2019. 
 
Vedtak: Økonomiorienteringen tas til etterretning.  

Sak 4/21 HMS                                                                                                                                                          

Saksdokumenter: 
➢ Årsrapport HMS 2020 NLM region Midt-Norge 
➢ HMS-plan 2021 

 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.   

Sak 5/21 Regionens ansatte                                                                                                                                

Regionleder orienterer om aktuelle saker 

• Sykmeldinger 

• Oppstart nye ansatte og endrede stillinger 



• Digital medarbeidersamling 

• Kort innledning om fellesskap 

• Introduksjonsstillinger 
 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Regionstyret ber regionadministrasjonen kartlegge 
misjonsfellesskapenes behov i de ulike områdene, i første omgang på Innherred område.   
Administrasjonen bes jobbe aktivt med å knytte til seg aktuelle personer i introduksjonsstillinger.  
 

Sak 6/21 Arbeidet i korona-tid                                                                                                                         

Samtale om arbeidet i regionen i korona-tid 

• Avlysning av møter, leirer 

• Arbeid for ansatte 

• Digitale ressurser 
 
Vedtak: Regionstyret setter pris på at det jobbes med alternative metoder for å opprettholde 
virksomheten i regionen med bruk av muligheter som digitale medier gir. Det oppfordres til videre bruk 
av dette, både i gjennomføring av samlinger og for opptak som kan publiseres. Administrasjonen bes 
avklare retningslinjene rundt publisering av møter på nett. 
 

Sak 7/21 Vi ber for arbeidet                                                                                                                         

Vi ba for arbeidet i regionen med særlig fokus på: 

• Arbeidet i koronatid 

• Regionkonferansen 

• Skolene våre  

• Barnehagene våre 
 

Sak 8/21 Strategi NLM 2022 – 2030                                                                                                                    

GF 2022 og NLMs ung sitt årsmøte 2022 skal vedta ny overordnet strategi for NLM, som omfatter både 
NLM Norge, NLM Ung og NLM Utland. Regionstyret drøftet hvordan NLM Midt-Norge bidrar i prosessen.  
 
Saksdokument: 

• NLM Strategi utkast desember 2020 
• Spørsmål høring strategi NLM 

  
Høringsinstanser og framdriftsplan i region Midt-Norge:  

• Alle høringsinstanser skal hver for seg sende høring på oppgitt link innen fristen 1.5.21. 
• Ansatte: Fellesdag 18.3. på Stjørdal bedehus   
• Regionstyret: Torsdag 11.3. kl 1900-2200 
• BUR: Møte i mars  
• Institusjoner: Søvassli og Budstikka Namsos. (Skoler, barnehager, gjenbruksbutikker er ivaretatt 

gjennom egne fora). 
• Forsamlingene: Ytre Namdal, Namsos, LeMis, Stjørdal, Betania, Nardo, Flå  
• Misjonsfellesskapene generelt: Digitale områdevise samlinger i mars.  

 
Vedtak: Regionadministrasjonen arbeider videre med strategihøringen i henhold til foreslått 
framdriftsplan. Det gjennomføres områdevise digitale samlinger for å sikre bred involvering. 
 

Sak 9/21 Regionkonferansen 11. - 13.6.21 på Rødde Folkehøgskole                                                            

Regionleder orienterte om status i planleggingen av regionkonferansen. 

• Avklarte seminar:  
- Barn/unge og sosiale medier: Jarle Haugland i Tro & Medier deltar 
- Hvordan hjelpe hverandre når livet blir krevende? v/Grete Yksnøy Martinsen 
- Misjon 2021 - er misjonærens tid forbi? v/Hans Arne Sanna 

• Valgkomite, BU-aktiviteter, arrangementskomite, sangkrefter, forsangere/komp, møteledere, 
smittevernstiltak, digital overføring av konferansen  



Vedtak: Regionkonferansen 2021 forkortes til kun en dag, lørdag 12. juni, på grunn av 
koronapandemien. Regionledelsen tar med momentene fra samtalen i planleggingen av konferansen.  
 

Sak 10/21 Årsmelding 2020 fra Region Midt-Norge                                                                                       

Tanker om ramme og innhold i regionens årsmelding 2020. 

Saksdokument:  
➢ Årsmelding 2019 oppdatert for fakta for 2020 

 
Vedtak: Regionadministrasjonen arbeider videre med regionens årsmelding for 2020. Regionstyrets 

medlemmer oppfordres til å gi regionledelsen innspill vedrørende årsmeldingen.   

Sak 11/21 Nominasjon av kandidater til Val videregående skole AS                                                     

Fast styremedlem: Finn-Widar Knutzen 2019 – 2021 (permisjon fra 1.8.20 da han ble ansatt på Val)  
                                   Jakob Blom 2019 – 2021  
                                   Øystein Bliksås 2020 – 2022 
                                   Sissel Gustad 2020 – 2022  
                                   Helge Hamre 2020 – 2022  
Varamedlem:           Solfrid Berre (1. vara) 2020 – 2021 (gikk inn som fast medlem fra aug20) 
                                   Jostein Namsvatn (2.vara) 2020–2021 (permisjon fra 12.10.20 da han ble ansatt på Val) 
                                   Johannes Sandstad valgt til ny 1. vara for tiden oktober 20 – mai 21 
Det skal innstilles to faste kandidater for 2021 – 2023, og to varamedlemmer for 2021 – 2022.  
 
Vedtak: Regionadministrasjonen jobber med de foreslåtte kandidatene til neste styremøte.  
 

Sak 12/21    Referatsaker                                                                                                                                 

➢ Referat styremøte Liavoll barnehage 4.11.20, 8.12.20 og 17.12.20 
➢ Referat styremøte Spiren barnehage 16.11.20 
➢ Protokoll fra styremøte KVT 29.10.20 og 10.12.20 
➢ Referat styremøte Rødde Fhs 15.9.20 og 8.12.20 
➢ Referat fra Val Skoler AS 28.11.20 
➢ Referat styremøte Søvassli 7.12.20 
➢ Referat styremøte Gjenbruk Stjørdal 4.1.21 og 19.1.21 
➢ Regnskap fra NLM Gjenbruk Orkland pr 30.11.2020 
➢ Regnskap fra NLM Gjenbruk Stjørdal pr 30.11.2020 
➢ Regnskap fra NLM Gjenbruk Trondheim pr 30.11.2020 
➢ Regnskap fra NLM Gjenbruk Verdal pr 30.11.2020 
➢ Referat fra BUR 30.10.20 

 

Vedtak: Referatene tas til orientering. 
 

Sak 13/21        Orienteringer                                                                                                                          

• Statistikk leir 2020. Det er gjennomført 16 av 31 leirer. 13 BU-leirer er avlyst på grunn av korona, og 
2 voksenleirer er avlyst på grunn av for få påmeldte. 

• Ny ledelsesstruktur ved Liavoll barnehage. 

• Leder i Heggli barnehage går av med pensjon 30.7.21. 

• Bygging av ny grunnskole på Val startet oktober 2020 og planlegges fullført før skolestart august 
2021. Oppdateringer fra byggingen legges på facebooksiden «Ny barne- og ungdomsskole på Val». 

• Fellesskap 21 blir arrangert som flere lokale arrangement lørdag 13. mars med felles program. I 
Midt-Norge blir det på Stjørdal bedehus og i Betania Trondheim. Tema er «Gi det videre».   

 

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.  
 

 

Referent Irene Sandberg Sæther 


