
Referat fra regionstyremøte i Misjonssambandet Midt-Norge web  

Dato: Fredag 3.des kl. 18:00 – 22.00. Startet med middag. Det var omvisning i butikken kl 1730-1755. 
Sted: NLM Gjenbruk Stjørdal, Stokmoveien 7.  
 
Til stede: Åshild Hugdal, Målfrid Lidal, Jan Petter Opedal, Bjørn Olav Sørhus, Frøydis Vestbøstad 
Fra administrasjonen: Atle Ølstørn og Irene Sandberg Sæther 
I sak 93-95 – fra BUR: Martin Vespestad og Maria Vingen Hugdal 
Forfall: Svanhild Øpstad, Hans Edvard Thyve, Jørgen Indrebø Greve 
 
Atle Ølstørn innledet med Lukas 4 og bønn. 
 

 Saksliste: 
Sak 91/21 Godkjenning av innkalling og sakliste                                                                                          

 
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

Sak 92/21 Godkjenning av referat fra forrige møte                                                                                        

Saksdokument: 
➢ Referat regionstyremøte 29.10.21 ordinært og web 

 
Vedtak: Referatene godkjennes.  
 

Sak 93/21 Orientering fra BUR                                                                                                                      

Orientering om BU-arbeidet av leder i BUR Martin Vespestad 
 
Saksdokumenter: 

• Referat BUR 19.8.21, 4.11.21 og 16.11.21 

• Retningslinjer for kompensasjon av frivillige 
 
Orientering: 

• BUR oppfordrer regionstyret til å utarbeide retningslinjer for utgiftskompensasjon for frivillige  

• Gaming er dagens mest voksende sport, og BUR ønsker å arrangere en gaming-leir. De har etablert 
en plattform på nettet, og har en drøm om at dette skal bli en god plattform for hele NLM. 

• Budsjetterte midler for BU-arbeid, 30’, vil i år brukes til innkjøp av utstyr for gaming-leir. 

• BUR ønsker retningslinjer for hvordan de kan bruke budsjetterte BU-midler, kr 30’ i 2022. 

• BUR gjennomgår nå lederveiledningsheftet, og har særlig sett på retningslinjer i forhold til 
seksuelle krenkelser. Retningslinjene omhandler ikke overgrep på nettet, selv om dette er utbredt.  

• Leirtilbudet vårt er bra for de yngste, men det er for lite kreativ for de eldste ungdommene.  
 
Vedtak:  

a. Regionstyret takker for orienteringen.  
b. Regionstyret godkjenner at ledere for BU-aktiviteter på regionkonferansen får dekket 

serveringen. Regionstyret vil komme tilbake til evt. dekning for øvrige frivillige.  
c. Regionstyret godkjenner at 50 % av fylkestilskuddet, i år kr 30.000, som er budsjettert til barne- 

og ungdomsarbeid forvaltes av BUR og Ung-leder. 
d. Regionstyret ønsker at BUR utarbeider en god strategi for BU-arbeidet inkl. økonomiske 

konsekvenser 
e. Regionstyret ber regionleder ta opp med Personalavdelingen at retningslinjene for å forebygge 

seksuelle krenkelser også må inkludere krenkelser på nettet.  
 

Sak 94/21 Evaluering av regionkonferansen 2021                                                                                      

Saksdokumenter: 
➢ Evalueringer fra deltakerne  



➢ Evalueringer fra ansatte  
➢ Notat med oppsummering av evalueringene 

 
Vedtak: Regionstyret takker arrangementskomiteen og Rødde Folkehøgskole for en godt gjennomført 
regionkonferanse, gitt rammene som covid-19 ga. Styret takker også for innleverte evalueringsskjema, 
og vil jobbe med å øke andelen av barn og unge på framtidige konferanser.  
 

Sak 95/21 Regionkonferansen 2022                                                                                                             

Regionkonferansen 2022 blir på Rødde folkehøgskole 10.-12. juni. 
Deler av arrangementskomiteen er på plass.  
Elementer til avklaring og samtale: 

• Hva ønsker regionstyret å oppnå med/mål for regionkonferansen 2022? 

• Ønsker og forslag fra BUR? 

• Tema? 

• Talere? 

• Sang og musikk? 

• Hovedstruktur for programmet 
 
Vedtak: Hovedstrukturen for regionkonferansen: 

a. Regionkonferansen starter lørdag formiddag og avsluttes søndag med gudstjeneste og 
påfølgende middag. Det blir mulighet for overnatting fra fredag til lørdag. 

b. Det arbeides med en lovsangskveld/konsert lørdag kveld. 
 

Sak 96/21 Regionens ansatte                                                                                                                            

Regionleder orienterer om aktuelle saker.  

Vedtak:  
a. Orienteringen tas til etterretning.  
b. Regionstyret tilbyr Jørgen Greve et forlenget vikariat som 50 % ungleder til 31.7.22. 

 

Sak 97/21 Ansettelse av 20 % BU-arbeider                                                                                                    

Stillingsannonsen er publisert på nlm.no og sendt til misjonsfellesskapene i Midt-Norge.  
Innen søknadsfristen 1.12.21 har det kommet fem søknader til stillingen. 
 
Vedtak: Det nedsettes et innstillingsråd for ansettelse av 20 % BU-arbeider bestående av ungleder, 
regionleder og en representant fra BUR.  
 

Sak 98/21 Økonomiorientering                                                                                                                         

Saksdokumenter: 

➢ Regnskapsrapport NLM Midt-Norge pr 31.10.21 
➢ Gaverapport pr 30.11.21 

 
Orientering: 

- Regnskapet pr 31.10. viser  
o 6,65 mill i gaver, mot budsjettert 6,85 mill og 6,79 mill i fjor 
o Personalkostnader er vel 1 mill under budsjett pga ubesatte stillinger og sykemelding 
o Andre driftskostnader er 420’ under budsjett pga lavere aktivitet pga korona  
o Regionbidraget er 2,25 mill – mot budsjettert 817’ og 2,9 mill i fjor 
o Overføring fra Gjenbruksbutikkene er 1,15 mill – hvilket er 380’ høyere enn i fjor  

- Gaver pr 30.11. viser så langt 7,7 mill. Det er 320’ høyere enn i fjor 
o Fast givertjeneste er nesten 400’ høyere enn i fjor 
o Gaver fra misjonsfellesskap er 250’ lavere enn i fjor 
o Det er innbetalt 534’ i julemesseinntekt pr 30.11., i fjor var det kun 13’ 
o Elevenes skoleprosjekt fra Rødde og Val: 226’ 

- Årets julemesser ga totalt ca 1,08 mill – mot 740’ i fjor (+385’ i tilskudd) og 1,4 mill i 2019 



 
Vedtak: Økonomiorienteringen tas til etterretning.  

Sak 99/21 Strategi 2022-2030                                                                                                                            

Saksdokument: 
➢ Notat fra AU 

 
NLM sentralt skal vedta en strategi for 2022-2030 på GF i sommer. De enkelte regioner bes utarbeide 
handlingsplaner som understøtter denne. AU ønsker derfor at vi i vår region starter denne prosessen nå 
med utgangspunkt i strategiplanen som var ute på høring. 
 
AU foreslår at regionstyret på dette møtet starter arbeidet med en handlingsplan for 3 år (fram til 
regionårsmøtet 2025) med mål om at den kan drøftes på regionårsmøtet i juni 22 og vedtas på 
regionstyremøte i september 22. 
 
Vedtak:  

a. Regionstyret ønsker at vi som region satser på å presentere en treårsplan for perioden 2023-25 
på regionårsmøtet i juni 2022.  

b. Regionstyret vurderer strukturen i utkast for handlingsplanen som tjenlig og funksjonell. 
c. Regionstyret vil innhente innspill fra ansatte, BUR, styrer i forsamlinger, samt alle 

misjonsfellesskap. Administrasjonen utarbeider statistikkgrunnlag for utviklingen de siste ca 10 
år. 

d. Regionstyret vil, på regionstyremøtet 11.-12.2.22, diskutere hvilke satsingsområder vi skal.  
 
 

Sak 100/21 Gjennomgang av Helgeland-område                                                                                          

Regionleder ga en kort gjennomgang av situasjonen for arbeidet i Helgeland område. 

 
Saksdokumenter: 

➢ Oversikt over arbeidet i Helgeland området med utgangpunkt i innsendte årsmeldinger for 2020. 
 

Spørsmål til samtale/refleksjon: 

• Hva gleder RS seg over med hensyn til Helgeland? 

• Hvilke utfordringer ser RS for arbeidet i Helgeland område? 

• Hvordan bør vi som region gjøre for å oppmuntre lag og foreninger? 

• Hvordan kan vi styrke arbeidet i området i 2022? Hvor bør vi satse?   
 

Vedtak: Regionstyret takker for de innsendte rapportene fra Helgeland område, og vil be for det enkelte 

misjonsfellesskap/NLM-kontakt i Helgeland fram til neste regionstyremøte. Regionstyret vil ta med 

momentene fra samtalen inn i arbeidet med ny handlingsplan for Midt-Norge. 

 

Sak 101/21 Vi ber for arbeidet                                                                                                                          

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



  

Måned  Område  Institusjon mm  Øvrig arbeid  

 August  Trondheim  Spiren 
KVT 
Gjenbruk Trondheim 
Regionkontoret 

Utsending sens 
Betania misj.fors, Nardo misj.fors 
Ansatte: Ruth-Elise Bergane, Irene Maria 
van Andel, Åshild Ryen, Eivind H. Sakseide 

 Oktober  Innherred  Laberget 
Gjenbruk Verdal og Stjørdal  

Utsending Mulelid  
Stjørdal misj.fors, Levanger misj.fors  
Ansatte: Ingvild S. Einarsen, Åshild Sørhus 

 Desember  Helgeland   

 Januar Søvassli  Søvassli 
Gjenbruk Orkland 

Utsending Barlaup, utsending sens 
Ansatte: Atle Ølstørn  

 Mars Gauldal  Rødde Flå misj.fors 
Ansatte: Irene S. Sæther, Knut Ole Østertun 

 Mai  Fosen  Heggli  

 Juni  Namdal  Lilleval 
Val vgs, Val grunnskole 
Budstikka Radio 

Utsending Jonasmo + Vigdal 
Namsos misj.fors., Ytre Namdal misj.fors 
Ansatte: Øystein Hitland, Margrete 
Klokkehaug, Rolf Lavik, Øyvind Rott 

Sak 102/20 Styrerepresentant Søvassli Ungdomssenter                                                                            

Fast styremedlem:         Freddie Gundersen              2020 – 2021 
John Halvard Lidal                2020 – 2021 
Torbjørn Gjerde                    2020 – 2021 
Mariann Espeland                2020 – 2022  
Elisabet Elvrum Iversen       2020 – 2022 

Varamedlem:                  Tarjei Løvik                             2021 
Margaret Finseth Krutvik    2021 

                           
Det skal velges 2 faste medlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for 1 år 
                   
Vedtak: Regionadministrasjonen spør de foreslåtte kandidatene om å være styrerepresentanter for 
Søvassli Ungdomssenter. 
 

Sak 103/21 Referatsaker                                                                                                                                    

➢ Referat Heggli barnehage 17.11.21 
➢ Referat NLM-barnehagene AS 28.9.21 og 3.11.21 
➢ Referat Søvassli ungdomssenter styremøte 8.11.21 
➢ Referat styremøte Rødde Fhs 2.11.21 
➢ Protokoll styremøte KVT 28.10.21  
➢ Referat Gjenbruk Orkland styremøte 27.10.21 
➢ Regnskap fra NLM Gjenbruk Orkland pr 30.09.21  
➢ Regnskap fra NLM Gjenbruk Stjørdal pr 30.09.21 
➢ Regnskap fra NLM Gjenbruk Trondheim pr 30.09.21 
➢ Regnskap fra NLM Gjenbruk Verdal pr 30.09.21 

 

Vedtak: Referatene tas til orientering.  
 

Sak 104/21 Orienteringer                                                                                                                                  

➢ Rapport fra 10 julemesser i regionen 
 

Vedtak: Regionstyret takker for den store innsatsen som er gjort i forbindelse med årets julemesser i Midt-

Norge.  

 
Referent Irene Sandberg Sæther 


