
Referat fra regionstyremøte i NLM Midt-Norge - web 

Dato: Onsdag 16.6.21 kl. 19.00 – 22.00 
Sted: Teams 
 
Til stede: Åshild Hugdal, Øyvind Høyland, Målfrid Lidal, Terje Ljøkjell, Bjørn Olav Sørhus, Svanhild Øpstad, Arne 
Kløve, Knut Inge Blix Furuseth 
Fra administrasjonen: Atle Ølstørn, Irene Sandberg Sæther 
 
Forfall: Bjarne Ljøkjell, Irene Maria van Andel  
 
Terje Ljøkjell innledet med Joh 1,36 og 41 og bønn. 
 

 Sak 47/21 Godkjenning av innkalling og sakliste                                                                                           

 
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 
 

Sak 48/21 Godkjenning av referat fra forrige møte                                                                                            

Saksdokument: 
➢ Referat regionstyremøte 8.5.21 ordinært og web 

 
Vedtak: Referatene godkjennes. 

Sak 49/21 Økonomiorientering                                                                                                                         

Saksdokumenter: 

➢ Regnskapsrapport NLM Midt-Norge pr 30.4.21 kort og lang versjon 
➢ Gaveoversikt pr 31.5.21 

 
Orientering: 

- Gavene pr 30.4. viser 2,86 millioner. Dette er 102’ bedre enn budsjett og 97’ bedre enn 2020. 
Gavesummen inkluderer 175’ i korona-kompensasjon for tapt gaveinntekt fra julemesser 2020.  

- Personalkostnad pr 30.4. viser 1,99 millioner, hvilket er 194’ under budsjett.  
- Regionbidraget pr 30.4. er 715’ i overskudd. Dette er 494’ bedre enn budsjett og 304’ lavere enn 

i 2020. Det gode resultatet skyldes i hovedsak stabil gaveinntekt, koronakompensasjon for 
julemesser, ubesatte stillinger og lave reisekostnader. 

- Gjenbruk viser overskudd på kr 182’ pr 30.4., noe som er 108’ bedre enn på samme tid i 2020 
- Gavene pr 31.5. utgjør 3,4 mill, hvilket er 81’ mer enn i 2020.  

 
Vedtak: Økonomiorienteringen tas til etterretning.  

Sak 50/21 HMS                                                                                                                                                     

Våren 2021 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i hele NLM. Rapporten for region Midt-
Norge ble presentert for de ansatte 8. mai. Regionlederteamet, verneombud og tillitsvalgt har i samarbeid 
med alle ansatte arbeidet fram en oppfølgingsplan for resultatene i rapporten.   
Regionlederteamet og verneombud har også gjennomgått og bearbeidet regionens beredskapsplan.  
 
Saksdokumenter: 

➢ Rapport arbeidsmiljøundersøkelse Midt-Norge 2021 
➢ Oppfølgingsplan arbeidsmiljøundersøkelse Midt-Norge 2021  
➢ Beredskapsplan for NLM Midt-Norge 

 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.   
 
 
 



Sak 51/21 Regionens ansatte                                                                                                                             

Regionleder orienterer om aktuelle saker 

• Sykemelding 

• Permitteringer ansatte Søvassli avsluttet 31.5.21 

• Rekruttering ledige stillinger 

• Ansatte-ressursen i koronatid 
 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
 

Sak 52/21 Permisjonssøknad                                                                                                                              

Øyvind Rott har søkt om 60% permisjon fra 1/9-2021 til 31/5-2022. 
 
Saksdokumenter: 

➢ Permisjonssøknad fra Øyvind Rott 
 
Vedtak: Øyvind Rott innvilges 60 % permisjon fra 1.9.2021 til 31.5.2022. 
 

Sak 53/21 Forsamlingsleder Namsos Misjonsforsamling                                                                            

Regionen har ikke lyktes i å ansette forsamlingsleder i Namsos Misjonsforsamling i fast stilling. Øystein 
Hitland har fungert som forsamlingsleder i 25 % midlertidig stilling i tiden 1.1.21 – 30.6.21. Etter samtaler 
med Øystein Hitland, er han villig til å fortsette som forsamlingsleder i ei lita og midlertidig stilling.  
 
Vedtak: Regionstyret ansetter Øystein Hitland i 15 % midlertidig stilling som forsamlingsleder i Namsos 
misjonsforsamling fra 01.07.2021 og med varighet etter nærmere avtale.  
 

Sak 54/21 Regionkonferansen 2021 på Rødde Folkehøgskole 9. oktober                                                

Regionleder orienterer om status i planleggingen av regionkonferansen. Saklisten for årsmøtet skal 
godkjennes av regionstyret. 

• Taler: Grete Martinsen og Hans Arne Sanna 

• Tema for konferansen: Nåde  

• Sakliste årsmøte 
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. Forslag om endring av lovene for NLM Midt-Norge 
8. Valg av regionstyre, barne- og ungdomsråd og valgnemnd  
9. Samtale om arbeidet  
10. Orienteringer  
11. Hilsen fra Hovedstyret NLM  
12. Tid og sted for regionårsmøtet 2022  

• Tid og sted for regionkonferansen 2022 

• Status for planlegging   
 
Vedtak: Saklisten for regionårsmøtet 2021 godkjennes under forutsetning av at det ikke fremmes flere 
saker innen fristens utløp 14.8.21. Regionkonferansen 2022 blir 10. – 12. juni på Rødde Folkehøgskole.  
 

Sak 55/21 Forslag om endring av lovene for NLM region Midt-Norge                                                       

Regionens valgnemnd opplever det utfordrende å finne nok kandidater til regionstyret. Dette er en 

utfordring som er kjent gjennom flere år. De andre regionene har 1-2 færre faste medlemmer og 1-2 færre 

varamedlemmer enn Midt-Norge. 



Regionstyret gjorde følgende vedtak i sak 36/21: Regionstyret ber administrasjonen utarbeide to 

alternative forslag til lovendring om reduksjon i regionstyrerepresentasjon, med beskrivelse av 

konsekvenser for begge alternativene:  

a) 6 faste og 3 vara 
b) 5 faste og 3 vara 

 

Retningslinjer for lovendring er regulert i lovene for NLM Midt-Norge punkt 11. 

11.1. Forslag til endring av regionens lover behandles på regionårsmøtet og må ha 2/3 flertall av 

avgitte stemmer for å bli vedtatt.  

11.2. Forslag til endring av regionens lover må være innkommet til regionstyret senest tre måneder 

før regionårsmøtet for å kunne bli behandlet på førstkommende regionårsmøte.  

11.3. Endring av regionens lover må ikke komme i strid med grunnreglene for Norsk Luthersk 

Misjonssamband 

 
Saksdokument: 

➢ Endringsforslag lover for Norsk Luthersk Misjonssamband region Midt-Norge  
 
Vedtak: Regionstyret fremmer to alternative forslag til lovendring av punkt 5.1. og 5.2. for 
regionårsmøtet 2021. 
 

Sak 56/21 Medfinansiering av ettåring på KVT skoleåret 2021/2022                                                       

KVT har forespurt sine tre eierorganisasjoner om mulighet for å finansiere en ekstra stipendiat for skoleåret 

2021/2022. Arbeidsutvalgene for eierne møttes digitalt 27. mai og ble enige om å støtte en stilling for 

ettåring begrenset til skoleåret 2021/2022, med lik fordeling mellom de tre eierorganisasjonene. 

NLM Midt-Norge finansierer sin del gjennom ubenyttede midler tilknyttet ubesatte stillinger. 

Saksdokument: 
➢ Henvendelser fra rektor og inspektør ved KVT vedr. finansiering av ettåring 
➢ Brev til KVT fra Eierorganisasjonene av 27.5.21 

 
Vedtak: Regionstyret tar orienteringen til etterretning og ber administrasjonen følge opp i forhold til de 

andre eierorganisasjonene etter videre utvikling i saken. 

 

Sak 57/21 Gjennomgang av årsrapporter fra misjonsfellesskapene i Fosen område                            

135 av våre 151 misjonsfellesskap (NLM-kontakter ikke medregnet) har levert årsrapport for 2020. 
Regionstyret vil gjennomgå årsrapportene områdevis, og gjennomgår denne gangen Fosen område. 
 
Saksdokument:  

➢ Årsrapporter fra misjonsfellesskap i Fosen område 
 

Vedtak: Regionstyret synes det er verdifullt å lese årsrapportene fra misjonsfellesskapene og takker for 

de innsendte rapportene fra Fosen område. Regionstyret vil be for det enkelte misjons-fellesskap i 

Fosen fram til neste regionstyremøte. 

Sak 58/21 Vi ber for arbeidet                                                                                                                             

Vi ba for arbeidet ut fra følgende bønneplan, i tillegg til aktuelle saker styret jobber med. 
 
 



 
 

Måned  Institusjon mm  Øvrig arbeid  Område  

Januar  Gjenbruk Orkland, Stjørdal, Tr.heim, Verdal  Ledere i misj.fellesskap voksne  Helgeland  

Mars  Rødde, KVT, Val vgs, Val grunnskole  Ledere i BU-lagene  Namdal  

Mai  Heggli, Liavoll, Lilleval, Spiren  Regionkonferansen  Innherred  

Juni  Radio Budstikka Namdal  Leirarbeidet  Fosen  

August   Laberget og Søvassli  Utsendingene våre  Trondheim  

Oktober  Regionstyret + regionlederteamet  Økonomien, julemessene  Gauldal  

Desember  Hovedstyret + lederne på hovedkontoret   Ansatte i regionen  Søvassli  

Sak 59/21 Styrerepresentasjon til Spiren barnehage                                                                                                            

Fast styremedlem: Olav Nyvoll                     2019 – 2021 
                                  Marit Kløve                     2020 - 2022 
                                  Solveig Veie                    2020 - 2022                               
Varamedlem:          Bodil Kathrine Hassel    2020 - 2021  
                                   Irene Maria van Andel 2020 – 2021                       
Det skal velges et fast medlem for to år og to varamedlemmer for ett år. 
 
Vedtak: Gunn Magritt Danielsen velges til styremedlem for Spiren barnehage 01.08.21 – 31.07.23. Bodil 
Kathrine Hassel og Irene Maria van Andel velges til henholdsvis første og andre varamedlem for Spiren 
01.08.21 – 31.07.22. 
 

Sak 60/21 Referatsaker                                                                                                                                        

➢ Referat styremøte Spiren barnehage 26.5.21 
➢ Referat styremøte Rødde Fhs 25.5.21 
➢ Protokoll styremøte KVT 29.4.21 og årsmøte 11.5.21 
➢ Referat BUR 20.5.21 
➢ Regnskap fra NLM Gjenbruk Orkland pr 31.03.21 og 30.4.21 
➢ Regnskap fra NLM Gjenbruk Stjørdal pr 31.03.21 og 30.4.21 
➢ Regnskap fra NLM Gjenbruk Trondheim pr 31.03.21 og 30.4.21 
➢ Regnskap fra NLM Gjenbruk Verdal pr 31.03.21 og 30.4.21 
➢ Muntlig referat fra styremøte på Liavoll barnehage 16.6.21 

 
Vedtak: Referatene tas til orientering.  

 

Sak 61/21 Orienteringer                                                                                                                                      

• Innføring av ny visuell profil for Norsk Luthersk Misjonssamband 

• Barnas Misjonsprosjekt skoleåret 2021/2022 går til prosjekt i Indonesia, slik som i 2020/2021 

• Bibellesekampanje barn 7-12 år høsten 2021 

• Regionlederteamet hadde møte med ledelse for Laberget leirsted 08.06.21 
 

Vedtak:  
1. Orienteringene tas til etterretning.  
2. Regionstyret er overrasket over at innføringen av ny visuell profil også medførte en endring fra 

NLM til Misjonssambandet i dokumenter og skriftlige materialer. En konsekvens av dette er at 
vår region nå omtales med et nytt navn uten at regionstyret har vært involvert i prosessen. 
Styret er usikker på om navneendringen er godt nok forankret i organisasjonen.  
Regionstyret ber om at regionstyrene involveres ved tilsvarende saker i fremtiden.  
Regionstyret ber administrasjonen gi denne tilbakemeldingen til hovedkontoret.  

 

 
Referent Irene Sandberg Sæther 


