
Norsk Luthersk Misjonssamband 

Region Nord 
 

Møte i Regionstyret, lørdag 18.02.17 på Fjellheim Bibelskole, Tromsø. 

 

Til stede: Kjetil Rege, Åge Sele, Kjell Iversen, Anne Christine Lund Dahlberg, Ivar Tolo, 

Andrea Márkus Nilsen 

Forfall: Monja Bråthen, Dordi Anna Apeland, Edgar Gamst Kristoffersen, Yngvar 

Smetana-Svensen 

Adm.:  Øystein Hitland, Kristin Bakeng Olufsen 

 

 

Kjell innledet møtet med Guds ord og bønn. 

 

 

PROTOKOLL 

 

Sak 1/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

   

  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 

 

Sak 2/17 Godkjenning av protokoller fra møtet i Regionstyret 10.12.2017 

   

Vedtak: Protokoll fra Regionstyrets møte 10.02.2016 og referat fra 

fellesmøte mellom RS og BUR samme dag godkjennes.  

 

 

Sak 3/17 Regnskapsrapporter per 31.12.2016  

 

Vedtak:  Regnskapsrapport pr. 31.12.16 tas til orientering.  

 

  

Sak 4/17 Lovendringer med tanke på antall medlemmer i RS og BUR? 

 

Vedtak: Regionstyret fastholder at regionstyret består av 7 medlemmer. 

Regionstyret ønsker at utfordringen knyttet til å få nok 

kandidater til styrene blir presentert for årsmøtet.   

 

 

Sak 5/17 Soltun – fremtidsplaner 
 

Vedtak: Regionens administrasjon arbeider videre inn imot 

Hovedkontoret for å avklare det som trengs før en prøveordning 

for å bedre driftsvilkårene på Soltun blir iverksatt.  

Styret for Soltun inviteres til regionstyret sitt møtet i april, hvor 

saken diskuteres i sin helhet.   



Sak 6/17 Regionkonferansen 2017 

A) Årsmelding  

  

Vedtak: Årsmeldingen godkjennes med de merknadene som kom fram i 

samtalen. 

B) Hilsener 

Vedtak: Nordborg Skoler og Karalaks leir- og utfartssenter bes ha en kort 

hilsen til årsmøtet, i tillegg til Hovedstyrets representant.  

C) Samtalen om arbeidet 

Vedtak:  Administrasjonen utarbeider tema for samtalen om arbeidet på 

bakgrunn av de innspillene som framkom i møtet, og utfordrer 

to personer til å innlede til samtalen på årsmøtet. 

D) Sakliste 

 

Vedtak: Saklisten for årsmøtet 2017 godkjennes 

 

E) Kandidater til konstitueringen av årsmøtet: Referenter, 

protokollførere, referent til media 

 

Vedtak: Administrasjonen spør kandidater til de ulike oppgavene i 

årsmøtet.  

 

F) Informasjon om arbeidet i hovedkomiteen 

 

  Vedtak: Referatene fra hovedkomiteen for RK-17 tas til orientering. 

 

 

Sak 7/17 Regionkonferansen 2018 
 

Vedtak: Regionstyret går inn for at Regionkonferansen 2018 legges til 

Bodø. Regionstyret foreslår pinsehelga, 18.-20. mai, som 

primært tidspunkt for arrangementet. Helga 25.-27. mai vil være 

et alternativ spesielt med hensyn til Fjellheim bibelskole sin 

skolerute.  

 

 

Sak 8/17 Regionens institusjoner 
  

Regionleder orienterte om situasjonen knyttet til institusjonene, og da særlig 

leirstedene i regionen.  

 

Vedtak:  Saken tas til orientering. 

 

 

Sak 9/17 Personalsituasjonen 

   

 



Vedtak: Maria Hellestøl Reyes ansettes som forsamlingsarbeider i 

Fjellheim misjonsforsamling i 50 % stilling fra 1.4.17, med de 

forutsetninger som er avtalt ved ansettelsen. 

 Det arbeides fortsatt med konkrete navn i forbindelse med den 

ledige stillingen i Salten.  

 

Sak 10/17 Innspill arrangement 

 

A) Tema og talere 

Vedtak: Administrasjonen arbeider med å finne taler og tema til 

Inspirasjonshelg og Regionkonferanse 2018. Regionstyret kan 

gjerne komme med innspill til administrasjonen.   

 

B) Evaluering føjulsfest 

Vedtak: Regionstyret ønsker å videreføre den ordningen som er i dag 

med å invitere ansatte og styrer som er i virksomhet, samt 

frivillige forkynnere og arbeidere på gjenbruksbutikkene.   

Administrasjonen bes ses på muligheten for å utvide listen over 

hvem som inviteres. 

 

 

Sak 11/17 Godkjenning av vedtektene for Fjellheim Misjonsforsamling 

   

Vedtak: Vedtektene til Fjellheim Misjonsforsamling godkjennes, men 

det gis tilbakemelding på de momenter som synes uklare. 

 

 

Sak 12/17 Orienteringer 

1. Reiseruta. 

2. Skoghus, planer fremover 

3. Besøk fra NLM Norge  

4. Nord-Norgeteamet blir til BOF-teamet 

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

Sak 13/17 Referatsaker 

 

1. BUR-møte 10.12.16 og 07.02.17 

2. Referat Nordborg Skoler, 08.12.16 

3. Referat Skoghus, 23.01.17 

4. Protokoll Norrøna Eiendom Tromsø 08.12.16  

5. Protokoll Soltun soldatheim 03.12.16 og 26.01.17 

 

Vedtak:  Referatene tas til orientering. 

 

 

Møtet hevet kl. 14.40 

 


