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Sakliste årsmøte NLM region nordvest 2021
1 Konstituering 

 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av forhandlingsreglement
 • Valg av ordstyrer, varaordstyrer
 • Valg av referenter
 • Valg av to til å underskrive protokollen
 • Opprop 
 • Dagsorden 

2 Årsmelding og regnskap
a) Årsmelding og økonomirapport for regionen. 
b) Årsmelding fra barne- og ungdomsrådet (BUR)

3 Valg av medlemmer og varamedlemmer til regionstyret

4 Valg av medlemmer og varamedlemmer til barne- og ungdomsrådet

5 Valg av medlemmer og varamedlemmer til valgnemnd for regionen

6 Samtale om arbeidet
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Forslag til forhandlingsreglement
1. Møtets forhandlinger er offentlige.

2. a.   Følgende har tale-, forslags- og stemmerett (jf. regionens lover §4):

 • Utsendinger fra de tilsluttede misjonsfellesskap. Hvert misjonsfellesskap kan ha to 
utsendinger.

 • Regionstyrets sju valgte medlemmer.
 • Barne- og ungdomsrådets fem valgte medlemmer. 

b. Alle som er til stede under årsmøtet, har tale- og forslagsrett. 

3. Valgnemnda er ansvarlig for å utstede stemmekort på bakgrunn av godkjente fullmak-
ter. Siste frist for innlevering av fullmakter settes til lørdag 4. september kl. 12. Siste frist 
for avhenting av stemmekort settes til lørdag 4. september kl. 12. Valgnemnda har også 
ansvar for tellekorps.

4. Til å lede forhandlingene velges to dirigenter. Inntil disse er valgt, ledes årsmøtet av 
regionstyrets leder.

5. Til å føre protokoll velges to referenter.

6. I protokollen innføres hva saken gjelder, forslag og avstemninger, hovedpunkter fra 
samtalen og de vedtak som er fattet.

7. Årsmøtet velger to av utsendingene til å underskrive protokollen

8. Dirigentene setter taletid ut fra den totale tid som er satt til disposisjon for forhandlinge-
ne. Det er ikke tillat med replikk.

9. Forslag leveres skriftlig til dirigentene av forslagsstiller.

10. Alle beslutninger gjøres med alminnelig flertall, bortsett fra endringer i regionens lover, 
hvor det kreves 2/3 flertall, og for øvrig er meldt i henhold til lovenes §11. Utenom valg 
må skriftlig avstemning vedtas av årsmøtet.

11. Valgene skjer skriftlig. På stemmeseddelen må det føres opp det antall medlemmer som 
skal velges. Stemmer med færre eller flere navn forkastes.

12. Dersom et spørsmål ikke er regulert i dette reglement, gjelder vanlig forhandlingsprak-
sis. Dirigentene skal i siste instans fortolke slik praksis. Reglementet vedtas med almin-
nelig flertall. Fravik fra det vedtatte reglement krever 2/3 flertall.
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Årsmelding NLM region nordvest 2020
1. Årsmøtet 2020
Årsmøtet 2020 var planlagt i Hornindal 30.-31. mai. På grunn av restriksjoner i forbindelse 
med COVID-19 ble regionmøtet avlyst. De som stod på valg til regionstyret ble bedt om 
å utvide perioden med ett år. Alle aksepterte dette og regionstyret konstituerte seg med 
Sverrir Olafsson som leder og Heidi Holtskog som nestleder.

2. Strategi
Strategi NLM Nordvest 2016-2020 ble vedtatt av regionstyret i februar 2016. En ny felles 
strategi for NLM og NLM Ung er under behandling og legges frem for generalforsamlingen i 
2022. 

3. Arbeidet
Misjonsfellesskap 
Ved årsskiftet 2020/2021 var det 185 misjonsfellesskap i regionen (197 i 2019). I tillegg var 
det 30 NLM-kontakter. Av de 185 fellesskapene er 60 for barn og ungdom (67 i 2019). Tallet 
på Misjonsforsamlinger er 7. 

Det ble ikke startet noen nye fellesskap i 2020 (5 i 2019). Det ble lagt ned 12 fellesskap (8 i 
2019), av disse var sju i ung-arbeidet. 

Antallet fellesskap i barne- og ungdomsarbeidet og i familie- og voksenarbeidet har holdt 
seg stabilt de siste årene. I 2020 var det noe større nedgang i begge kategoriene. Dette kan 
nok sannsynligvis forklares noe med koronabegrensningene. 

86 % av misjonsfellesskapene har levert årsrapport for 2020. I 2013 leverte 54 % av 
misjonsfellesskapene årsrapport, så det har vært en fin økning i innlevering frem til nå. En 
slik årsrapport gir både fellesskapene og regionen en god anledning til å tenke igjennom 
arbeidet og legge planer videre.

52 % av de som har sendt inn årsmelding opplever å ha et stabilt arbeid, 13 % opplever 
positiv tendens, og 34 % opplever nedadgående utvikling. Det siste året har det vært 
langt flere fellesskap som har nedadgående utvikling enn årene før. Færre har hatt positiv 
tendens eller et stabilt arbeid. Dette er nok naturlig på grunn av koronasituasjonen. Det blir 
spennende å se om situasjonen i fellesskapene fortsetter i 2021, eller om det kan snu til en 
mer positiv utvikling.

Årsmeldingene fra fellesskapene viser stor variasjon i hvor mye COVID-19-pandemien 
har påvirket virksomheten. De aller fleste melder om mange avlyste møter. Noen har ikke 
hatt aktivitet i det hele tatt siden restriksjonene ble innført 12. mars. Andre har tilpasset 

Sak 2 - Årsmelding og regnskap
opplegget etter hva som er tillatt og en forening klarte å få til 21 samlinger i 2020. Mange 
skriver at de gleder seg til å starte opp igjen når forholdene tillater det.

Flere av fellesskapene har gjennomført foreningsmøter på bedehuset for å unngå å overgå 
maksimalt antall som er anbefalt i private hjem. Noen synes det har fungert bra, men andre 
savner fellesskapet i hjemmene. En bibelgruppe har valgt å dele seg i to for å ikke være mer 
enn 5 i hver gruppe. Nå har de mål om å rekruttere flere og fortsette som to grupper. En 
annen bibelgruppe har delt seg i to på grunn av medlemsvekst.

Når tradisjonelle foreningsmøter ikke er mulig, er det mange som tenker nytt. Noen har gått 
turer sammen, andre har arrangert «hjemmeforening» der bibeltekster, sanger og misjons-
informasjon blir sendt ut via epost eller sms. Så blir foreningsmøtet gjennomført hjemme 
hos hver enkelt. 

En bibelgruppe skriver at de har gjennomført noen møter via FaceTime. Med færre fysiske 
samlinger har også mange tenkt nytt når det gjelder misjonsgave. Flere nevner at de har 
brukt Vipps og fast givertjeneste og at dette har ført til økte inntekter.

Noen av forsamlingene har gjennomført en del møter til tross for pandemien. De større for-
samlingene har ikke hatt mulighet til å møtes fysisk store deler av året, og de har da gjen-
nomført digitale møter i samarbeid mellom flere av forsamlingene i regionen. Søndagsskole 
har også vært prioritert som fysiske samlinger når det har vært mulig og digitale samlinger 
ellers.

Noen unglag har delt ut bøker, aktivitetshefter, bibelkort o.l. til medlemmene når det ikke 
har vært mulig å møtes. Andre har holdt kontakten via Messenger og sendt ut bibeltekster, 
quizer og konkurranser med premier.

Det brukes mange ulike hjelpemidler til andaktshjelp og bibelstudie. I barne- og 
ungdomsarbeidet brukes blant annet Full pakke, Aldri alene og I tro bibelgruppeopplegg. I 
voksenforeningene bruker flere søndagens tekst, gjerne ved å bruke boken Mester, på ditt 
ord. Et av fellesskapene skriver at de leser bloggen til en misjonær de kjenner på møtene. 
Andre bruker E100 bibelleseplan eller boka Endelig mandag. 
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Offentlige møter
Tabellen nedenfor viser gjennomførte offentlige møter i 2020 som regionkontoret har 
oversikt over (antall avlyste møter i parentes). Samlinger i ung-arbeidet er ikke med i over-
sikten. Noen av møtene på leirsteder eller der forkynner er skaffet lokalt, er ikke med i over-
sikten. 

Omr 
1

Omr
2

Omr
3

Omr
4

Omr
5

Omr
6

Omr
7

Tot
20

Sum
20

Tot
19

Enkeltemøter* 24 
(8)

19 
(5)

4 
(1)

13 
(3)

7 
(1)

3 
(0)

13 
(6)

76 
(24) 100 115

Søndagsmøter** 9 
(4)

13 
(6)

1 
(0)

0 
(2)

1 
(1)

1 
(1)

3 
(1)

28 
(15) 43 39

Levende tro*** 3 
(1)

1 
(1)

1 
(1)

3 
(2)

1 
(0)

2 
(0)

0 
(0)

11 
(5) 16 25

Forsamlingsmøter 19 
(8)

37 
(17)

20 
(14)

6 
(6)

18 
(6)

0 
(0)

17 
(7)

117 
(58) 175 171

Møteuker**** 3 
(1)

7 
(0)

1 
(1)

5 
(0)

2 
(0)

3 
(0)

2 
(0)

22 
(2) 24 28

 
*Møter i Vestborgturneen er talt med     ** Søndagsmøter – avslutning på møteuker er ikke med i dette tallet 

*** Her telles antall serier, ikke dager    ****Møteuke er minst tre møter etter hverandre

I 2020 ble det i NLM-sammenheng døpt 10 personer i regionen. 17 personer ble konfirmert.
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Misjonsfellesskap pr. 31.12. pr. område

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Område 1:  Volda, Ørsta, Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven
Område 2: Sula, Ålesund, Giske
Område 3:  Sykkylven, Stranda, Fjord
Område 4:  Vestnes, Rauma

Område 5:  Molde, Aukra, Hustadvika
Område 6:  Kristiansund, Gjemnes, Smøla, Averøy
Område 7:  Tingvoll, Surnadal, Sunndal, Rindal
Regionale lag:  regionkor

4. Personal
I 2020 er det utført 13,96 årsverk i regionen (16,7 i 2019). Dette er aktive årsverk hvor per-
misjoner, permitteringer og sykemeldinger er trukket fra. I tillegg kommer medarbeidere 
som er ansatt ved hovedkontoret til NLM, men plasserte i regionen i kortere perioder. (0,28 
årsverk i 2020 og 0,68 årsverk i 2019). 

Andelen ansatte som er knyttet til ung-arbeidet er omtrent det samme som året før. Andel 
aktive årsverk i ung er ca. 31 % (29 % i 2019). Stillinger ved leirsted, media, lederteam og ad-
ministrasjon er utelatt. Inkludert er barne- og ungdomsarbeiderstillinger, områdearbeidere 
og forkynner- og forsamlingsstillinger. 

I slutten av mars 2020 ble de fleste ansatte helt eller delvis permittert på grunn av 
COVID-19. Restriksjonene som ble innført gjorde at det meste av vår virksomhet måtte 
avlyses. I tillegg var det usikkert hvilke konsekvenser nedstengningen ville har for NLMs 
økonomi. Innen slutten av juni var alle permitterte tilbake i sine vanlige stillinger. Totalt 
utgjør permitteringene 2,13 årsverk i 2020.

Nyansatte
Navn Stilling Startdato Stillingsprosent

Ellen Sundfør Johansen Barne- og ungdomsarbeider 01.01 50 %
Hilde Namsvatn Lillebø Forsamlingsarbeider 01.08 30 %
Monica Volle Forsamlingsarbeider 01.08 20 %
Etelney Silva Barbosa Områdearbeider 10.08. 75 %
Marte Elvira Rolvsjord Barne- og ungdomsarbeider 01.09 100 %
Markus Johan Langset Forsamlingsarbeider 13.11 Timebasert inntil 20 %

Sluttet
Navn Stilling Sluttdato Stillingsprosent

Sakarias Ingolfsson Områdearbeider 31.07 100 %
Cathrine Behrentz Forsamlingsarbeider 31.07 80 %

Silje Berg-Straume Områdearbeider og barne- 
og ungdomsarbeider 31.12 70 %

Hilde Ådland Barne- og ungdomsarbeider 11.09 100 %

5. Utsendinger 
Ved årsskiftet var det 15 utsendinger i tjeneste for NLM utland med tilknytning til Region 
nordvest. 

Inger Valbø kom hjem fra Japan og Mari Standal Tulu kom hjem fra Etiopia. Det kom også 
en familie hjem fra tjeneste i et sensitivt område.

Noen av utsendingene var hjemme deler av 2020 på grunn av COVID-19. Margareth og Geir 
Magne Engås reiste ikke til Kenya igjen etter hjemmeoppholdet, men de administrerer TID 
familiebibelskole fra Norge i siste del av perioden sin.
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6. Institusjoner og underenheter
Årsmeldinger og regnskapstall fra leirsteder, nærradioer og skoler finner du lenger bak 
dette heftet.

Leirsteder
Solhøgda leirsted – Renovering av jentefløya var ferdig våren 2020. Bussen er skiftet 
ut med en mer moderne turbuss. Driftsinntektene inkluderer tilskudd fra salget av Bjorli 
Misjonssenter (kr. 416 402,-) og statlig korona-tilskudd (kr. 256 840,-). Renoveringskostnader  
(kr. 416 402,-) er inkludert i driftskostnader.

 Driftsinntekter: 1 639 129,- Driftsresultat: 189 710,-

Vestheim ungdomssenter – Kjekt og praktisk å kunne by på nye lokaler og nyasfaltert 
veiareal. Noen trofaste pensjonister gjør en flott dugnadsinnsats. Driftsinntektene inkluderer 
statlig korona-tilskudd (kr. 443 853,-). Utbyggingskostnader er ikke inkludert i driftskostna-
dene.

 Driftsinntekter: 1 247 126,- Driftsresultat: 265 403,-

Lepsøy misjonssenter – Har fornyet stuene og malt et soverom på arken. To robotklippere 
er kjøpt inn. Jonsokfeiring er et positivt treff mellom bygdefolket og Misjonssenteret. Drift-
sinntektene inkluderer statlig korona-tilskudd (kr. 81 585,-) og tilskudd fra andre  
(kr. 35 000,-).

 Driftsinntekter: 385 905,- Driftsresultat: 127 248,-

Nærradioer
Radio Nordvest – Sender 54,5 timer i uka på FM, DAB og nettradio. Fra 1. desember ble 
Radio Nordvest og Norrøna Radio Søre Sunnmøre fusjonert.

 Driftsinntekter: 1 031 618,- Driftsresultat: 168 990,-

Norrøna Radio Molde – Videresender program fra Radio Nordvest og Norea mediemisjon. 
Programmene sendes nå også på DAB.

 Driftsinntekter: 32 080,- Driftsresultat: 420,-

Norrøna Radio Søre Sunnmøre – Radioen ble fusjonert med Radio Nordvest fra 1. 
desember 2020.

 Driftsinntekter: 130 837,- Driftsresultat: 8 910,-

Skoler

Her viser vi til Vestborg vidaregåande skule og Nordvestlandet folkehøgskole sine egne 
årsmeldinger og regnskap.

NLM Gjenbruk
Regionen har fire gjenbruksbutikker (Ørsta, Ålesund, Elnesvågen og Kristiansund). Det blir 
lagt ned en stor innsats av mange frivillige for misjonen i disse butikkene. Overskuddet fra 
gjenbruksbutikkene i regionen var i 2020 på kr. 4 mill. (kr 3,09 mill. i 2019). 

Barnehager
I regionen er det 10 NLM-barnehager organisert i NLM-Barnehagene AS, som avdelinger i 
aksjeselskapet.  Det er Torvikbukt Barnehage, Utsyn Barnehage i Elnesvågen, Tryggheim 
Barnehager Åndalsnes, Vestnes, Vatne, Brattvåg, Godøy, Sykkylven, Ålesund og Ulsteinvik.   

Rekruttering av kristne medarbeidere er et avgjørende og kritisk punkt for at vi skal nå 
målet om å gi barna i barnehagene kristne verdier og bibelfortellinger. Utfordringen med 
å finne kristne personer som vil engasjere seg i eierstyrene har ikke blitt mindre krevende 
siste året.  

7. Økonomi
Gaveinntektene for 2020 er 10,93 millioner kroner. Det er en reduksjon på 350 000 kroner 
fra året før, og 250 000 kroner under gavemålet i budsjettet på 11,18 millioner kroner. (I 2019 
var gavebudsjettet på 11 millioner kroner, og ved årsslutt lå vi kr. 280 000 over.) Regionbidra-
get, det som regionen sender til NLM sentralt etter at alle kostnader i regionen er trukket 
fra, var på 4,2 millioner kroner (2019: 3,2 mill.) eller 38,9 % av gaveinntektene i regionen 
(28,4 % i 2019). Regionbidraget i 2020 er hele 2 millioner kroner høyere enn budsjettert. Den 
største årsaken til dette er reduserte lønnskostnader på grunn av permitteringer deler av 
våren 2020. Vi har også fått ca. 400 000 kroner i statsstøtte grunnet koronapandemien, hvor 
250 000 kroner er gitt som kompensasjon for tapte julemesseinntekter. 

I 2020 hadde regionen 561 faste givere. Dette er en nedgang på 11 personer fra året før. To-
talsummen for fast givertjeneste for privatpersoner bosatt i regionen har økt med  
kr. 230 000 fra 2019 til 2020. Gaveinntektene til underenhetene i regionen er ikke med i 
regionen sitt regnskap, men viser i enhetene sine regnskap. Gave til NLM fra Vestborgrus-
sen, til deres misjonsprosjekt, er på hele 360 000 kroner. Testamentariske gaver, som går 
direkte til NLM sentralt, utgjorde 1,7 millioner kroner fra vår region i 2020.

8. Regionstyret
Regionstyret har hatt 7 møter (3 av disse var digitale møter) og 7 epostmøter i 2020. Det er 
behandlet 73 saker.

9. Takk
Det er med både glede og ydmykhet regionstyret ser tilbake på arbeidet i 2020. Det legges ned en imponerende 
innsats av frivillige og ansatte. Vi vil rette en hjertelig takk til hver enkelt. Men mest av alt vil vi takke Gud, han 
som kaller og utruster til tjeneste i sitt rikes arbeid. 

Styret for NLM region nordvest

 Sverrir Olafsson Heidi Holtskog Hallgrim Barlaup Lise-Kari T Engås

 Anna Sæther Jørn Asle Lillebø Anders Egil Straume Lars Birger Stige 
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Med forbehold om endring som følge av revisjon. Pr. 8.4.2021

Tekst Regnskap 2020 Budsjett 2020 Avvik budsjett Regnskap 2019 Regnskap 2018

Gaver 10 928 613 11 176 600 -247 988 11 278 834 10 784 322
Salgsinntekt 249 656 470 700 -221 044 431 311 399 435
Andre inntekter 622 131 65 000 557 131 68 515 70 316

Sum driftsinntekter 11 800 399 11 712 300 88 099 11 778 660 11 254 073

Varekostnader 151 684 344 900 -193 216 280 511 257 188
Lønn mm 6 218 685 7 685 138 -1 466 453 7 042 740 6 678 144
Andre driftskostnader 1 185 061 1 464 526 -279 465 1 333 227 1 276 892

Sum driftskostnader 7 555 430 9 494 564 -1 939 134 8 656 477 8 212 225

Driftsresultat 4 244 969 2 217 736 2 027 233 3 122 183 3 041 848
Finansposter 3 465 3 465 84 398 1 039
Overføringer

REGIONSBIDRAG 4 248 434 2 217 736 2 030 698 3 206 580 3 042 887
Tillegg,                                                
Bidrag fra gjenbruk i RNV 3 998 592 3 094 737 2 458 157

NLM Region Nordvest - Regnskapsrapport  for 2020

kr 10 784 322
kr 11 278 834
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Faste givere 2020 og 2019
Område Antall givere 

i 2020
Beløp «faste  
givere» 2020

Antall givere i 
2019

Beløp «faste  
givere» 2019

Område 1
100 Kr.     1.001.510 103 Kr.     926.178

Område 2
279 Kr. 2.328.609 280 Kr. 2.253.616

Område 3
40 Kr.     311.608 40 Kr.     292.292

Område 4
33 Kr.     317.023 32 Kr.     335.929

Område 5
61 Kr.     749.753 57 Kr.     703.538

Område 6
31 Kr.     237.788 32 Kr.     222.327

Område 7
15 Kr.     139.539 15 Kr.     112.467

Region nordvest 
totalt

*inkl. de som har avtaler 
direkte på region eller regionkor 561 Kr. 5.104.030 572 Kr. 4.872.949
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Årsmelding 2020 for barne- og ungdomsrådet
Barne- og ungdomsrådet (BUR) i Region nordvest vil igjen takke alle de frivillige lederne og 
medarbeiderne i regionen, spesielt i dette året som ble helt annerledes enn vanlig. Det er 
de som gjør det mulig å drive barne- og ungdomsarbeid, og på den måten gi barn og unge 
her i nordvest en mulighet til å bli kjent med Jesus. De gjør en uvurderlig innsats som gir 
evige frukter. 

Barne- og ungdomsrådet 
Barne- og ungdomsrådet hadde syv møter og behandlet 42 saker i 2020. Møtene har vært 
på Vestheim Ungdomssenter og digitale via Teams. På grunn av restriksjoner i forbindelse 
med koronapandemien ble regionmøtet avlyst. De som stod på valg til BUR ble bedt om å 
utvide perioden med ett år. Ann Elise Kiplesund og Simon Morris (2. vara) takket nei til det. 
De andre som stod på valg takket ja. Olianna Johansson (1. vara) ble fast medlem og Asle 
Stenberg (3. vara) ble flyttet opp til 1. vara. BUR konstituerte seg med Per Magnus Austnes 
som leder og Øystein Johansen som nestleder.                                                                          

BUR bestod av:
Per Magnus Austnes – leder 
Øystein Johansen - nestleder 
Nina Bergfjord  
Åshild Valbø Sæther 
Olianna Johansson  
Asle Stenberg (1.vara)

Fra administrasjonen: 
Geir Henning Tunheim (leder NLM ung nordvest) og Hilde Ådland (konstituert leder NLM 
ung nordvest 18.3 -31.7 2020)

Lag 
Det var 60 ung-lag i regionen i 2020. 

2020 2019 2018 2017 2016
60 67 70 71 71

Syv lag ble lagt ned, og ingen nye ble startet opp. Det er uvanlig at det ikke startes nye ung- 
lag i løpet av et år. Dette kan nok sannsynligvis forklares mye med virkninger av koronapan-
demien.

55 av 60 unglag leverte inn årsmelding for 2020. Årsmeldingene viser stor variasjon i hvor 
mye koronapandemien har påvirket lagene. I årsmeldingene nevner flere av barne- og ung-
domslagene at mange lagssamlinger har blitt avlyst. 

De fleste lagene forteller om stabil drift i arbeidet. 11 av lagene sier at de opplever en 
positiv trend eller tydelig vekst i laget på tross av koronapandemien (15 i 2019), mens 16 lag 
forteller om nedadgående utvikling og fare for nedleggelse (8 i 2019). 

Det er fint å høre om lagsledere som er kreative på å nå ut til sine medlemmer, selv om 
de ikke har fått til samlinger som vanlig. Noen unglag har delt ut bøker, aktivitetshef-
ter, bibelkort o.l. til medlemmene når det ikke har vært mulig å møtes. Andre har holdt 
kontakten via Messenger og sendt ut bibeltekster, quizer og konkurranser med premier. Ett 
lag leverte påskepakker med bok og aktiviteter på døra til medlemmene før påske.

Det brukes også mange ulike hjelpemidler til andaktshjelp. Full pakke, Aldri alene og I tro 
bibelgruppeopplegg er noe av det som nevnes.

De lokale lagene utgjør noe av grunnstammen i arbeidet vårt og skaper verdifulle, lokale 
møteplasser. Mange bruker mye tid på arbeidet i lagene, og BUR vil takke alle dere som 
holder dette arbeidet oppe. Vi ser mange muligheter i det lagsarbeidet som drives. 

BUR ønsker å legge til rette for å opprettholde de etablerte lagene, samtidig som at nye 
lokale ung-lag blir startet i 2021. 

Leir 
I 2020 var det 24 (24 i 2019) planlagte barne- og ungdomsleirer i regionen og 6 (21 i 2019) av 
disse ble gjennomført. De resterende 18 leirene ble avlyst på grunn av koronapandemien. 

Vi har hatt 195 (426 i 2019) deltakere på barne- og ungdomsleirene våre i 2020. Det er en 
nedgang på 231 deltakere fra 2019, men samtidig et godt tall når bare 6 leirer ble gjennom-
ført. Alle leirene som ble gjennomført etter 12. mars ble godkjent av kommuneoverlegen i 
den aktuelle kommunen. BUR ser at leirarbeidet vårt har lidd under koronapandemien, og vi 
vil prioritere leirarbeidet når det blir mulig å arrangere leir igjen. 
 
Vestheim Ungdomssenter har delvis hatt lavere kapasitet på enkelte av leirene på grunn av 
rehabilitering. 

BUR ønsker å gi en stor takk til alle ansatte og frivillige leirledere som har gjort en flott 
innsats på hver eneste leir. 

Kor 
Krasp Sør har hatt en øvingshelg med ca. 30 deltakere, mens Krasp Nord ikke har gjen-
nomført øvingshelger i år på grunn av koronapandemien. I utgangspunktet var det planlagt 
4 øvingshelger for hvert Krasp-kor. Krasp Sør samles på Møre barne- og ungdomsskole 
Herøy, mens Krasp Nord samles på Vestheim Ungdomssenter. Både Krasp Nord og Krasp 
Sør har en stor og stabil ledergjeng. 

Kairos har gjennomført to av fem korhelger med ca. 20 deltakere per helg. De tre andre 
helgene ble avlyst grunnet koronapandemien. Kairos er med på å bygge nye ledere til 
arbeidet vårt. Flere fra Krasp har startet i Kairos. 

Korarbeidet vårt er avhengig av nyrekruttering av deltakere når det bli mulig å gjennomføre 
korhelger igjen. 
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KonFu 
Våren 2020 var det 45 konfirmanter på konfirmantundervisningen som vi arrangerer i 
samarbeid med IMF ung Sunnmøre. 21 av konfirmantene var påmeldt til NLM. 16 av disse 
konfirmerte seg i Misjonssalen Ålesund og en på Engesetdal Misjonshus. Det har vært 
fem lørdagssamlinger og en weekend. Siste planlagte KonFu-weekend ble avlyst grunnet 
korona, og konfirmasjonene ble utsatt fra våren til høsten. Vi ser at mange av de som har 
gått på KonFu fortsetter videre i vårt arbeid, spesielt på ungdomsleirer og Vestborg vgs. 

Pit-Stop 
I oktober 2020 var vi medarrangør av Pit-Stop på Valderøy Bedehus i samarbeid med IMF 
ung Sunnmøre. Det var på det meste opp imot 150 ungdommer samlet. Temaet for helgen 
var «Synd og tilgivelse». Joakim Solbakken og Mathias Lindgren Mulelid var hovedtalere. 

Ansatte 
I 2020 var disse ansatt i NLM ung: 

 • Geir Henning Tunheim, leder NLM ung 100% 
 • Ellen Irene Sundfør Johansen, ungarbeider 50% 
 • Torstein Barlaup, ungarbeider 60%
 • Hilde Ådland, ungarbeider 100% frem til 11.9
 • Marte Elvira Rolvsjord, ungarbeider 100% fra 1.9
 • Margareth Engås, ungarbeider 20% ( i permisjon) 
 • Silje Berg-Straume, ungarbeider 20% (vikariat) 
 • Ole Audun Os, korarbeider 25%  

Framtiden 
BUR arbeider for å utvikle nye ledere til vårt arbeid og utruste de lederne vi allerede har til å 
stå videre i tjeneste sin. Det vil vi fortsette med i 2021. 

BUR nordvest 

 Per Magnus Austnes Åshild Valbø Sæther Øystein Johansen 

 Nina Bergfjord  Olianna Johansson Asle Stenberg

Regionstyret består av 7 medlemmer (valgt for 2 år) og 2 varamedlemmer (valgt for 1 år). I 
2020 ble årsmøtet avlyst og de som stod på valg ble bedt om å ta et ekstra år i regionstyret. 
De som stod på valg i fjor, står dermed også på valg i år. Valgnemnda foreslår at de som 
ble valgt i 2019 og som dermed normalt står på valg i år, blir bedt om å ta et ekstra år. På 
den måten unngår vi at hele regionstyret står på valg i år. Alle de aktuelle har svart ja til et 
ekstra år.

Forslag til vedtak:
De som ble valgt inn i regionstyret i 2019, blir bedt om å ta et ekstra år i regionstyret 
uten valg. Dermed skal det i år velges 3 medlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for 1 
år til regionstyret.

Ikke på valg (har sagt seg villige til å utvide perioden med 1 år):
Sverrir Olafsson
Hallgrim Barlaup
Lise-Kari Tennfjord Engås
Anders Egil Straume

Kandidater regionstyret
(Se neste side for presentasjon)

Anders Grøntoft, Sjøholt
Eva Rinde Habostad, Stranda 
Hallvard Nordstrand, Valderøya
Ruth Brennhaug Staurset, Eidsvåg
Einar Ståle Steinshamn, Ålesund
Anna Sæter, Surnadal

Sak 3 - Valg av regionstyre
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Hallvard Roald Nordstrand
Valderøya, 63 år
Yrke: Ein periode som misjonær for NLM i Hong Kong, 17 år prest i 
Den norske kyrkja, i dag lærar ved Ålesund folkehøgskole.
Verv: Medlem av mannsforening i NLM
Viktig å arbeide for:
1. At barn og unge får hjelp å stole på orda i Bibelen og hjelp til personleg tru 

på Jesus. Her er det viktig å halde på tradisjonelt barnearbeid og samtidig 
vere synlege på sosiale media.

2. At kristne har ein plass der ein får kjenne seg heime.  Forsamlinga-
ne for NLM er viktige her. I dette fellesskapet tenkjer eg det må vere 
plass for både aktive og mindre aktive og samtidig ein stad som opp-
muntrar alle til deltaking  i dei ulike oppgåvene i Guds rike. 

3. At misjonsoppdraget framleis er hovudsaka både i landet vårt og ved 
å rekruttere og sende utsendingar til land der evangeliet står svakt.

Eva Rinde Habostad 
Stranda, 69 år
Yrke: Pensjonist. Tidlegare lektor, rådgjevar og inspektør ved  
Vestborg vgs.
Verv: Mangeårig søndagsskulelærar. Medarbeidar i Fredagsklubben 
(frå 5. trinn). Styreleiar i Stranda Misjonsforsamling.
Viktig å arbeide for:
1. Gje evangeliet vidare til neste generasjon.
2. Bibelbruk hos dei truande.
3. Trufast arbeid i bøn.

Anders Grøntoft
Sjøholt, 50 år
Yrke: Formann vannskjæring Optimar as.
Verv: Frivillig forkynnerteneste, leiar på Ving Sjøholt, styrearbeid på 
bedehuset på Sjøholt, krinsstyre i Norges Samemisjon i 6 år.
Viktig å arbeide for:
1. Nå ungdommen med Guds ord, bevare dei etter søndagsskule/

barnelag.
2. Forsamlingsarbeid, ein stad der alle kan finne sin plass.
3. Bevare trua i dei som høyrer Herren til, så dei ikkje går seg bort.

Anna Sæter
Surnadal, 73 år
Yrke: Misjonær, nå pensjonist
Verv: Styremedlem i feltstyret for Taiwan / senere Kinaregionen i mes-
teparten av tida som misjonær, regionsstyremedlem.
Viktig å arbeide for:
1. At MISJONSKALLET til ”verdens ende” må formidles sterkt til alle aldersgrup-

per og i alle sammenhenger - i forkynnelse, informasjon og alle aktiviteter. 
2. BARN og UNGE:  at de må få trygge voksne som vil være åndelige veiledere 

for dem, oppmuntre dem til å bli bibellesere og frimodige Jesus-etterfølgere.
3. Kreativ og glad satsing for og på våre LEIRSTED og for og i små og større 

FELLESSKAP.  At disse må bli steder der nådegavene tas i bruk og der evan-
geliet når ut og inn til stadig flere. Derfor må vi også vise omsorg for VÅRE 
INNVANDRERE.

Einar Ståle Steinshamn
Ålesund, 66 år
Yrke: Avd leder Preqas AS, teknisk salg og service til bilbransjen.
Verv: Tidligere styreverv i NLM Ålesund, regionstyre, NLM barneha-
ger, Nærradio, Mannsforening, Misjonssentalen Oslo, lønnsnemnd, 
GF 2000 Ålesund.
Viktig å arbeide for:
1. Drive et arbeide som er i tråd med Guds ord
2. Se den enkelte i det arbeide vi driver
3. Se etter gode måter å drive arbeidet videre på - slik at vi kan nå nye, 

men også ta vare på alle de som er med - et utadrettet arbeid.

Ruth Brennhaug Staurset
Eidsvåg, 66 år
Yrke: Pensjonist
Verv: Leder i eierstyret Tryggheim barnehage Åndalsnes,  
vara regionstyret 2019-2021
Viktig å arbeide for:
1. Det viktigste i vårt arbeid er regelmessig forkynnelse av Guds ord både til 

barn, unge og voksne. Mange hevder at de vet hva sannhet er, men bare 
Bibelen viser oss Han som er Veien, Sannheten og Livet. Vårt ansvar for de 
som ikke har hørt evangeliet må være med i forkynnelsen og prioriteringene 
våre. Dette gjelder både det vi kan gjøre i vårt nærområde og ved utsendin-
ger til andre land.

2. Lags- og leirarbeid er krevende, men samtidig en arena der en møter barn 
og unge regelmessig/ over flere dager, fellesskap kan bygges, tillit kan 
vokse frem. Gjennom trygge og omsorgsfulle voksne som «lever det de 
lærer» kan barn og unge få se Jesus!

3. Mye av arbeidet vårt og arbeiderne våre er knyttet opp mot misjonsforsam-
lingene og søndagsmøter der det er opplegg for hele storfamilien, men vi 
må ikke glemme å besøke de små flokkene på bedehusene/ i hjemmene 
rundt om i regionen. Forkynnere og frivillige må oppmuntres til å ha 
sangstund og andakt på sykehjem /omsorgssenter.



Årsmøtedokumenter 2021 Side 20 NLM region nordvestSide 21

Sak 4 - Valg av barne- og ungdomsråd

BUR består av 5 medlemmer (valgt for 2 år) og 2 varamedlemmer (valgt for 1 år). I 2020 ble 
årsmøtet avlyst og de som stod på valg ble bedt om å ta et ekstra år i BUR. De som stod på 
valg i fjor, står dermed også på valg i år. Valgnemnda foreslår at de som ble valgt i 2019 og 
som dermed normalt står på valg i år, blir bedt om å ta et ekstra år. På den måten unngår vi 
at hele BUR står på valg i år. To av de tre aktuelle har svart ja til å ta et ekstra år.

Forslag til vedtak:
De som ble valgt inn i BUR i 2019, blir bedt om å ta et ekstra år i BUR uten valg. Dermed 
skal det i år velges 2 medlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for 1 år til BUR. Siden 
ett av medlemmene har svart nei til å ta et ekstra år, velges 1 medlem for 1 år. De som 
får flest stemmer velges for 2 år.

Ikke på valg (har sagt seg villige til å utvide perioden med 1 år):
Per Magnus Austnes
Åshild Valbø Sæther

Kandidater barne- og ungdomsråd:
Tobias Engås, Stranda
Erlend Kristoffer Haram, Tingvoll
Øystein Johansen, Vestnes
Eivind Peter Nordstrand, Giske
Synnøve Os, Ålesund
Asle Stenberg, Averøy

Erlend Kristoffer Haram
Tingvoll, 19 år
Yrke: Lærling - Røkter innen akvakultur
Verv: Møteleder for ungdomsarbeid i Salem menighet. Hovedansvar-
lig for det kristne arbeidet blant elevene på Val VGs på VG2 og VG3
Viktig å arbeide for:
1. Det er viktig for meg at ungdom vet hva de faktisk tror på. I dette legger jeg 

at det blant annet ting som at superkristen ikke eksisterer. Ungdom skal vite 
at de er god nok og skapt i Gud bilde. 

2. Lære bort troen på en forståelig og vennlig måte. Få ungdom til å forstå 
virkelig hva de lærer. Gjør det på en spennende og forståelsesfull måte! Det 
er viktig at ungdom forstår. Derfor kan man ha et bestemt tema hvert halvår 
og ikke tusen forskjellige ting hver gang

3. Vis at ALLE er velkommen! For at folk skal ha en mulighet til å bli  
interessert, trenger de å bli møtt med vennlighet. Vi er Guds disipler, og vi 
skal huske det som står i Matteus 7,12.

Tobias Engås
Stranda, 17 år
Yrke: Skoleelev (Vg2 på Vestborg vgs)
Verv: Har ikkje hatt verv i nlm før
Viktig å arbeide for: 
For meg er det viktig å arbeide for leirer, tilbud for ungdommar, og 
Vestborg.

Øystein Johansen
Vestnes, 41 år
Yrke: Tømrer
Verv: BUR og Vestheimstyret
Viktig å arbeide for:
1. At leirvirksomheten kan utvikle sitt potensiale. 
2. At alle som er innom arrangement i NLM får følelsen av å bli sett og at 

tilrettelegginga for dette er så bra det lar seg gjøre ut ifra de rammer 
som er gitt. 

3. At vi som Jesus sine disipler kan være med på Disippelgjøring av 
neste generasjon.
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Synnøve Os
Ålesund, 34 år
Yrke: Helsesykepleier
Verv: Pianist i Krasp Sør, frivillig i Misjonssalen Ålesund, tidligere 
frivillig i Misjonssalen Oslo.
Viktig å arbeide for: 
Jeg ønsker å være med på et arbeid hvor vi jobber for å bevare barna 
når de skal over i tenårene og ungdomstida. Vi har mange flotte kor- 
og leirhelger i løpet av året, men hvordan kan vi legge til rette for at 
enda flere vil være med? Det er også viktig å ha arbeid lokalt og jeg 
ønsker å være med på å nå barn/ungdom der de er. Til slutt vil jeg 
oppfordre alle til å ta med barne- og ungdomsarbeidet i bønn. ”Han 
som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det 
vi ber om og forstår”, Ef.3.20.

Eivind Peter Nordstrand
Valderøya, 27 år
Yrke: Politi (Bachelor i KRLE og årsstudium teologi og misjon)
Verv: Mellomleiar song og musikk i misjonssalen Ålesund og leiar i 
KRASP
Viktig å arbeide for: 
At alle born og unge i regionen har eit kristent tilbod der dei bor, å 
bevare ungdommane i trua og gje dei gode fellesskap, å utruste og 
oppmuntre ungdommane til å bruke gåvene sine i teneste.

Asle Stenberg
Averøy, 24 år
Yrke: Jobber på Kiwi Atlanterhavsveien
Verv: Gikk på vestborg i 3år, medlem i bibelgruppe
Viktig å arbeide for:
1. Jeg brenner for leirarbeidet 
2. Jeg ønsker en større satsing på KRIK-arbeid i regionen. 
3. Jeg ønsker å at alle barn og unge skal ha et barnelag i nærheten

Sak 5 – Valg av valgnemnd

Valgnemnda består av 5 medlemmer (valgt for 2 år) og 2 varamedlemmer (valgt for 1 år). I 
2020 ble årsmøtet avlyst og de som stod på valg ble bedt om å ta et ekstra år i valgnemnda. 
De som stod på valg i fjor, står dermed også på valg i år. Regionstyret foreslår at de som 
ble valgt i 2019 og som dermed normalt står på valg i år, blir bedt om å ta et ekstra år. På 
den måten unngår vi at hele valgnemnda står på valg i år. Alle de aktuelle har svart ja til et 
ekstra år.

Forslag til vedtak:
De som ble valgt inn i valgnemnda i 2019, blir bedt om å ta et ekstra år uten valg. 
Dermed skal det i år velges 3 medlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for 1 år til  
valgnemnda.

Ikke på valg (har sagt seg villige til å utvide perioden med 1 år):
Øystein Strand
Solveig Klungsøyr

Kandidater valgnemnda:
Svein Dalen, 72 år, Surnadal

Randi Furnes, 56 år, Godøya

Tore Larsen, 60 år, Volda

Anders Saltbones, 74 år, Tingvoll

Ane Marta Lindseth Stige, 26 år, Malmefjorden

Inger Valbø, 57 år, Sjøholt
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Lepsøy Misjonssenter - årsmelding 2020

Kort oppsummering/hovudpunkt av årsmelding:
Den viktigaste uforutsette handlinga i 2020 var Covid 19 som gjorde om på dei fleste 
planane for senteret.

Nesten heile året var det mykje arbeid med bestillingar og avbestilling og nye bestillingar. 
Vi tenkte på ekstra vasking, karensdag mellom utleigedagane og i det heile eit svært utfor-
drande år.

Vi har fornya og måla stovene og eit soverom på arka. Det blei fint! To robotklipparar har 
kome på plass. Det trur vi var veldig smart å gjere. Nødskilta i hovudhuset vart utskifta, det 
blei ein stor kostnad. Installasjon av straum på utsida ved kjellardøra, ganske dyrt det også.

Jonsokfeiringa som har vore eit særs positivt treff  mellom bygdefolket og Misjonssenteret 
vart arrangert, men i litt mindre målestokk. Og utan noko særeleg overskot.

Beate Kjerstad gjekk frivilleg utan lønn i ca ni månader fordi vi ikkje kunne vite noko om 
økonomien. Vi fekk koronastøtte som dekte opp mykje av den tapte inntekta.

Vi hadde seks styremøte og mange «arbeidsmøte». Styremedlemane er dei samme som 
sist. Manglar fortsatt eit medlem i styret.

Beate er ansatt som leiar i styret. For 2021 skal vi ha skriftleg avtale med ein person som 
skal vaske. Styremedlemmane gjer framleis ein stor jobb inne og ute på eigedommen.

Magne Kjerstad er ikkje lenger brannvemleiar. Beate er ny leiar og Gunnbjørg Seth er nr to 
på lista for brannmeldingar.

Pandemien sette også ein stoppar for den positive aktiviteten som museet har hatt i 
kjellaren.

Framtidstankane dreier seg om usikkerheita med tanke på pandemien. Den stel energi her 
også, men vi steller på hus og er stolte over den fine eigedommen.

Årsresultatet vart: 128 127,-

Kjerstad 29. mars 2021

Gunnbjørg Seth Solveig Rønstad Beate Kjerstad Rita Kjerstad

Årsmeldinger og årsregnskap underenheter
Til oriengerint for regionårsmøtet

LLeeppssøøyy  MMiissjjoonnsssseenntteerr

Regnskapstall 2020 2019
Årsresultat (før skatt, inkl. gaver, tilskudd* og avskriving)

*Statstilskudd koronapandemi kr. 81 585 (2020), 
tilskudd (ikke NLM) kr. 35 000 (2020) kr. 40 000 (2019). 

128 127 29 845

Driftsresultat (inkl. gaver, tilskudd og avskriving) 127 248 28 826

Driftskostnader (tot m/avskr.) 258 657 393 439

Driftsinntekter (tot m/gaver, og tilskudd) 385 905 422 265

Driftsresultat (u/ eiertilskudd*, gaver og avskriving)

*Ikke trukket fra Statstilskudd koronapandemi kr. 81 585 (2020), 
tilskudd (ikke NLM) kr. 35 000 (2020) kr. 40 000 (2019). 

149 313 36 541

Gaver 50 14 305

VVeesstthheeiimm  UUnnggddoommsssseenntteerr

Regnskapstall 2020 2019
Årsresultat (før skatt, inkl. tilskudd, gaver, avskriving)

Tilskudd etter salg Bjorli kr. 2 145 733 (2019) 
Statstilskudd koronapandemi kr. 443 853 (2020)

Utbyggingsutgifter ikke ført i driftsregnskapet. Endringer i balansen under bankinnskudd; 
2018 kr. 260 000, 2019 kr. -840 000, 2020 kr. -3 760 000. 
( I 2018 ført renoveringsutg. i driftsregnsk ca kr. 200 000 mer enn normalår.)

140 785 2 133 297

Driftsresultat (inkl. tilskudd, gaver, avskrivinger) 265 403 2 151 454

Driftskostnader (tot m/avskr.) 981 723 1 327 505

Driftsinntekter (tot m/gaver og tilskudd) 1 247 126 3 478 959

Driftsresultat (u/eiertilskudd *, gaver og avskriving) 

(*Ikke trukket fra statstilskuddet på kr. 443 853 (2020)). 

353 268 -109 575

Gaver 144 201 240 246

Loddsalg 0 43 391
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Vestheim Ungdomssenter - Årsmelding 2020
Aktivitet
Byggeprosjekt og Corona kan stå som ovreskrift for Vestheim i 2020. Då Coronabobla 
sprakk 12.mars i fjor, stod vi på for å få mest mulig ferdig til påskeleir. Det vart brått slutt på 
alle arrangement. Bygningsfolka kunne dermed arbeide utan å måtte ta omsyn til at det 
stadig vekk skulle kome folk på huset. Situasjonen vart kanskje opplevd verst for dagleg 
leiar som vart 90 % permitert og knapt hadde lov/tid til å gjere noko. Det lokale «bedehus-
arbeidet» kom i gang igjen i slutten av mai, medan leirarbeidet måtte vente til ut i august. 
Då gjekk 62 gr. Nord-leiren av stabelen. Den var utsett frå helga før Jonsok.

Endringar - fortsatt drift
Det var med ei god kjensle vi tok fatt på haustsemesteret. Kjekt og praktisk å kunne by på 
nye lokale og nyasfaltert vegareal. Trass i mange Coronatiltak og mykje «spriting» var det 
godt å vere i gang igjen.

Heile september og oktober var det full aktivitet på Vestheim. Vi fekk også tatt igjen kon-
firmasjonsselskap som var utsett frå våren. Eit høgdepunkt var fagdag og medarbeidarfest 
siste oktober.

November og desember vart det så innstramming igjen. No vart styresmaktene etter kvart 
meir skeptisk til all aktivitet på tvers av kommunegrensene. Men dei lokale adventsmøta dei 
fire søndagane før jul fekk vi gjennomføre med trygge Coronagrenser.

Arbeidsmiljø - tilsette og frivillige
Som tidlegare år har Vestheim hatt ein mann i 100% stilling (bortsett frå ca 4mnd med per-
mitering). Ein har vore spart for sjukdom eller personalskade. Det har ikkje vore leigd inn 
lønna ekstrahjelp. Nokre trufaste pensjonistar gjer ein trufast og flott innsats.

Styret
Som året før har styret bestått av fire menn og ei kvinne. Byggeprosjektet har utgjort ein 
stor del av arbeidet i styret. Styret har vore samla sju gonger og handsama trettiåtte saker.

Økonomi
Nedstenging grunna Corona viser tydeleg igjen i rekneskapen til Vestheim. Coronastøtte på 
over fire hundre tusen har berga økonomien. Etter utbygginga er vi avhengige av både auka 
diftsintekter og auka gåveinngang. Årsoppgjeret viser eit overskot på kr 140 785,-.

Vestnes 4.mars

 Lars Tolo Jan Bjørge Vigdis Andresen André Fiskerstrand Roger Lillebø
 styreleiar nestleiar

 Arnfinn Stige
 dagleg leiar

Solhøgda leirsted - Årsmelding 2020
Året 2020 begynte så bra med arrangement både i januar og februar, men i mars kom 
pandemien Covid-19, og førte til total nedstenging. De ansatte ble permittert. Noe slikt har vi 
aldri opplevd tidligere. Arrangementsmessig så hadde vi veldig bra påmelding i 2020. Aldri før 
har juni vært så fullbooka. Og spørsmålene om å leie har vært mange, men arrangement etter 
arrangement er blitt avlyst. Det har vært et slitsomt år, med mange vanskelige valg og avgjø-
relser. Vi har tenkt at her må og vi ta vår del av dugnaden landet vårt er inne i, og vise ansvar. 
Med et år uten leirtilbud er vi engstelige for hvordan det blir når vi kan starte opp igjen; vil 
«kundene» komme igjen. Men vi synes å merke en økende etterspørsel etter våre tjenester, noe 
som kanskje kan skyldes renoveringa som er utført, og vi tror og at fornøyde gjester ønsker seg 
tilbake.

Renoveringa av siste rest av jentefløya stod ferdig på våren. Det ble to nye fine dusj/toalettrom 
nært soverommene, og renovert vaskerom m.m. Korridoren og jentetoalettet ble også pussa 
opp. Vi gleder oss over det som ble gjort og det er blitt veldig bra og tjenlig. Men da det stod 
ferdig til bruk, kom avlysningene. Både påske og sommerleirene ble avlyst. Også juleverkstede-
ne i november måtte avlyses. Vi er takknemlige for at vi fikk full drift i august og september, ja en 
veldig travel periode, før det igjen ble nedstengning. Da fikk vi gjennomført Fjell-leiren og flere 
helger med konfirmasjonsselskap som var flytta fra våren, og leirskolen fra august og til oktober. 
Vi fikk en god leirskoleperiode denne høsten. Vi gjennomførte med strenge smitteverntiltak og 
opplevde at elever og lærere trivdes. En av lærerne sa da de drog: «Takk for ei varm uke, dette 
har vært den beste uka i livet mitt på mange år.» På leirskolen har vi også dette året hatt god 
hjelp og godt samarbeid med Johannes Skjerdal. Ellers har Kari Gagnat ansvar for kjøkken 
og renhold, og Arne-Johan Gagnat er daglig leder. Men pga Covid-19 ble det permitteringer 
fra mars og ut juni. Gledelig var det å få god hjelp på leirskolen på høsten. Annbjørg Boge fra 
Vaksdal, var oss til god hjelp på kjøkkenet; et bønnesvar.

Øvrige arrangement har vært: Inspirasjonshelg, Familiehelg, Bibelhelg, God søndag samlinger, 
Fjell-leir, minnesamvær, selskaper etc. «God Søndag» møtene betyr mye for oss.  Målet er å 
prøve å få det til en søndag i måneden. Men pga pandemien er det ikke blitt mange i 2020. Også 
de fleste ungdomskveldene har vi måtte avlyse. Siden samlingene på Solhøgda har deltakere fra 
flere kommuner har vi vært forsiktige, og fulgt råd fra myndighetene.

Styret for 2020 har vært: Martha Innerdal (leder), Hans Edvard Thyve (n. leder), Andreas G. 
Ulvund (sekr.), Marie Sollid, Ildri Kletthammer, Per Arne Hyldbakk, Nina Bergfjord. Varamedlem-
mer: 1. Kari Sørdal 2. Einar Staurset. Styret har hatt 4 møter og behandlet 36 saker.

Bussen som vi hadde ble solgt i april. Den hadde da så store rustskader at vi ikke valgte å 
reparere den. Vi begynte da søk etter en nyere buss. Vi kom over en buss fra Atlantic Auto. En 
fin, og for oss mer moderne og kjempefin turbuss.

I oktober ble det oppdaget en vannskade i betjeningsboligen. Det var tært hull i et kobberrør 
som lå nede i gulvet. Lekkasjen som sikkert har pågått en stund, hadde gjort skade i begge sok-
kelleilighetene. Forsikringsselskapet tar selve skaden, men vi velger samtidig å pusse opp og få 
oppdatert røranlegget etter 40 år. Oppussing og oppgradering er og stikkord for arbeidet som er 
blitt utført i roligere tider pga pandemien.

Året 2020 begynte så bra med arrangement både i januar og februar, men i mars kom 
pandemien covid-19, og førte til total nedstenging. De ansatte ble permittert. Noe slikt har vi 
aldri opplevd tidligere. 

 • Driftsmessig: Mange barn og unge har spurt etter leir og dette året, men det var kun 
leirene i januar og februar som kunne arrangeres, både påske og sommerleirene ble 
avlyst. Også juleverkstedene i november måtte avlyses. Vi er takknemlig for at vi fikk 
litt drift i august og september, med konfirmasjonsselskap som var flytta fra våren og 
leirskolen fra august og til oktober.  

 • Arrangementsmessig så hadde vi veldig bra påmelding i 2020. Aldri før har juni vært 
så fullbooka. Og spørsmålene om å leie har vært mange, før arrangement etter arran-
gement er blitt avlyst.

 • Renoveringa av siste rest av jentefløya stod ferdig på våren. Det ble to nye fine dusj/
toalettrom nært soverommene og renovert vaskerom m.m. Korridoren og jentetoalet-
tet ble også pussa opp.

 • Økonomi: Kr 416.402, - er brukt på renovering og er ført under driftskostnader i resul-
tatregnskapet for 2020. Vi er veldig takknemlig for å ha fått kr 416.402, - fra regionen 
etter salget av Bjorli Misjonssenter. Se ellers regnskapet.

 • Solhøgda har mange venner som har omsorg for leirstedet. Det er en flokk trofaste 
som hjelper til med renhold, kjøkkenarbeid, leirledere etc. Mange har og vist spesielt 
ansvar dette året og gitt økonomisk støtte i et år der inntektene i måned etter måned 
har uteblitt.

 • «God Søndag» møtene betyr mye for oss. Målet er å prøve å få det til en søndag i 
måneden. Men pga pandemien er det ikke blitt mange i 2020. Også ungdomskvel-
dene har vi måtte avlyse. Siden samlingene på Solhøgda har deltakere fra flere 
kommuner har vi vært forsiktige, og fulgt råd fra myndighetene.  

Veien til fred med Gud, er ikke forandra; det er omvendelse og tro på Jesus. Alt vårt arbeid 
på leirstedet har dette overordna mål: At barn, unge og eldre må få møte Jesus. Derfor 
kan heller ikke drifta på Solhøgda bare måles i økonomisk resultat, men det viktigste er å 
ha fokus på om noen får hjelp til å få øye på Jesus og bli hos han. Det er vår bønn at alt vi 
legger til rette for, må være med å bidra til at vi når målet for Solhøgda. Vi ser nå framover 
og håper at det snart ordner seg og vi kan få ei drift uten avlysninger pga Covid-19.

TAKK til alle Solhøgda-venner!

Ålvundfjord 15.03.2021 
Arne-Johan Gagnat 
Daglig leder
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SSoollhhøøggddaa  LLeeiirrsstteedd

Regnskapstall 2020 2019
Årsresultat (før skatt, inkl. tilskudd, gaver, avskriving og renoveringskostn.)

Tilskudd etter salg Bjorli kr. 416 402 (2020), kr. 896 614 (2019)
Statstilskudd koronapandemi kr. 256 840 (2020)
Renoveringskostnad ført i driftsregnskapet * kr. 416 402(2020), kr. 691 889 (2019)

(* totale vedlikeholdskostnader kr. 445 085 (2020), kr. 695 464 (2019))

245 533 418 062

Driftsresultat (inkl. tilskudd, gaver, avskriving og renoveringskostn.) 189 710 357 366

Driftskostnader (tot m/avskr. og renoveringskostn.) 1 449 419 1 906 857

Driftsinntekter (tot m/gaver og tilskudd) 1 639 129 2 264 223

Driftsresultat (u/eiertilskudd *, gaver, avskriving og renoveringskostn.)

(*Ikke trukket fra statstilskuddet på kr. 256 840 (2020)). 

68 014 32 909

Gaver 178 606 151 125
Loddsalg 510 14 270

Radio Nordvest - Årsmelding 2020 
Hovedpunkt

 • Utforutsatte hendelser: Covid19
 • Endringer som har funnet sted eller planlegges: Sammenslåing med Norrøna Radio 

Søre Sunnmøre ble gjennomført fra og med 1. desember 2020. Daglig leder for Radio 
Nordvest har vært sykmeldt i store deler av 2020. Vikar er engasjert i 80% stilling, 
mens daglig leder arbeider 10 til 20%.

 • Framtidstanker: Radio Nordvest er nå slått sammen med radioen i Ørsta/Volda. Vi er 
tidlig i prosessen, og bør høste erfaringer før vi eventuelt ser på en sammenslåing med 
radioen i Molde.

 • Årsresultat: Reduserte utgifter og opprettholdte inntekter førte til et overskudd for 
2020 på kr. 169.330,-

 • Helhetsvurdering: Radio Nordvest har enkelte praktiske utfordringer knyttet til lang-
tidssykmelding og begrensninger på arrangementer på grunn av Covid19. Så langt har 
utfordringene blitt håndtert på en god måte, og vi tror at vi med fornuftige tiltak skal 
kunne drive på en god måte i 2021.

1) AKTIVITET:
Radio Nordvest har sendt kristen nærradio 54,5 timer hver uke også dette året. Mye av 
dette sendes også over NLM sine radioer i Volda og i Molde.

Sendingene når også mye av det tidligere konsesjonsområdet til Radio Storfjord. FM101- 
samarbeidet i Ålesund har nå dette konsesjonsområdet. På Søre Sunnmøre sender FM101 
nå på DAB.

2020 ble innledet med 35-årsfeiring av Radio Nordvest, den 11.januar i Misjonssalen. Egil 
Sjaastad holdt andakt. Gutane fra Frikirka i Langevåg sang, og det var intervjuer og kåseri. 
Samlingen ble avsluttet med kaff i og kaker.

Den 1.mars avholdt vi årsmøte i Gamlem Bedehus. Andakt ved Magne Arild Torgersen, og 
sang av Jostein Emblem og Gunnfrid Aarskog.

Årets basar foregikk i Misjonssalen den 25. april, men på grunn av smitterestriksjoner ble 
den avholdt på nett med videosendinger på Facebook. Øystein Engås og Jarle Ekroll var 
ansiktene utad, mens Viktoria Fiske var hjernen bak. Inntektene ble som for en god tradisjo-
nell basar.

Radioturen måtte dessverre avlyses i 2020.

Respons 2020 ble avholdt fra 23. til 24. september. Sponsormidlene var lave, men gaveinn-
tektene fra lytterne var gode. Totalt ble det et godt resultat for Radio Nordvest.

Radio Nordvest arrangerte sangmøte i Misjonssalen den 24. oktober. Fokus var på allsang, 
og Kåre Lid talte om gleden i Herren. Arrangementet ble tilpasset gjeldende smitteregler, 
men de rundt 40 fremmøtte syntes likevel å sette pris på arrangementet. Som alternativ til 
den vanlige serveringen ble det gjennomført lynutlodning av kaker, dekor/blomster og et 
maleri av Rune Sæther. Det var meget god respons på dette fra de fremmøtte.
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2) Endringer
Daglig leder for Radio Nordvest har vært sykmeldt i store deler av 2020. Vikar er engasjert 
i 80% stilling, mens daglig leder arbeider 10 til 20%. Det arbeides for å etablere døgnkonti-
nuerlig sending på Radioplayer, slik at streaming til vilkårlige tider kan gjøres på samarbei-
dende eller sammenslåtte radioer.

3) Styret
Styret i 2020 har vært: Martin Valen - styreleder, Victoria Fiske – nestleder, Ingeborg Roth 
- styremedlem. Jon Ove Holen, ansvarlig redaktør og Lene Værnes Landro, daglig leder. 
Første del av året tok Hilmar Sæther seg av jobben som vikar for daglig leder. Jan Magnus 
Dybvik har vært vikar for daglig leder siden 1 mai 2020.

Styret har hatt 12 styremøter og behandlet 53 saker.

4) Ansatte /frivillige
Radioen har en ansatt i 100% stilling som er daglig leder.

Norunn Steinsvik stiller trofast opp hver onsdag til forbønnstund, der hun tar telefonen og 
har ellers også mange av forbønnstundene, på frivillig basis. Takk også til Mainy Os, Jon Ove 
Holen og Andreas Bakke, som har hatt forbønnstundene i 2020.

Magne Arild Torgersen bidrar med bokmeldinger og intervjuer. Vi er veldig glade for disse 
berikende bidragene til radiosendingene våre. Vi vil også takke Knut Bergheim som lager 
fredagsrebusene. Dette er et populært innslag og stadig flere ringer inn svar på rebusene.

Takk også til alle som har hjulpet til på ulikt vis, i anledning arrangementene i regi av 
radioen og også de som stiller som telefonvakter under «Respons». Uten dere kunne vi ikke 
gjennomført disse ulike tilstelningene og vi er uendelig takknemlige for dette!

Vi vil også takke regionen som lar oss bruke forkynnerne kostnadsfritt, under radiomøter o.l.

5) Økonomi
Radiobasaren gav ett overskudd på kr. 142.013,-

«Respons» kr. 157.150,-

Kollekt og utlodning under SYNG ca. kr. 12.500,-

I desember hadde vi en utlodning som gav radioen ca. kr. 14.000 i inntekt. I tillegg kommer 
andre poster som fast givertjeneste, 3 lytterbrev, radiomøter m.m.

Totale inntekter var på kr. 1.031.618,-, som er på samme nivå som i 2019. utgiftene gikk litt 
ned, så for 2020 fikk radioen et overskudd på kr. 169.330,-

6) Framtidstanker
Covid19 har medført at Radio Nordvest har måttet avlyse eller endre flere av sine arran-
gementer i 2020. Det er derfor gledelig at radioens trofaste støttespillere har sørget for at 
inntektene har holdt seg oppe.

Det ser ut til at smittesituasjonen kan vedvare store deler av 2021. For å sikre inntekter til 
driften, planlegger vi å holde god kontakt med giverne både gjennom tradisjonelle brev og 
på sosiale media.

Radio Nordvest har nå blitt slått sammen med Norrøna Radio Søre Sunnmøre. Vi håper i 
den forbindelse på å få inn i alle fall ett styremedlem fra dette området. Videre sammen-
slåing med radioen i Molde bør vi vente med til vi ser hvordan situasjonen for den allerede 
sammenslåtte radioen utvikler seg, både teknisk og økonomisk.

Martin Valen Victoria Fiske Ingeborg Roth
styeleder nestleder 

RRaaddiioo  NNoorrddvveesstt  ÅÅlleessuunndd

Regnskapstall 2020 2019

Årsresultat 169 330 -146 874

Driftskostnader (tot) 862 627 1 148 051

Driftsinntekter (tot m/gaver) 1 031 618 1 000 124

Gaver 570 700 573 741

Loddsalg, basar 260 282 159 089
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NNoorrrrøønnaa  RRaaddiioo  SSøørree  SSuunnnnmmøørree

Regnskapstall 2020 2019

Årsresultat 8 910 -17 366

Driftskostnader (tot) 121 927 125 974

Driftsinntekter (tot m/gaver) 130 837 108 599

Gaver (inkl. lotteri) 130 837 108 599

NNoorrrrøønnaa  RRaaddiioo  MMoollddee

Regnskapstall 2020 2019

Årsresultat -231 -15 969

Driftskostnader (tot) 32 080 29 727

Driftsinntekter (tot m/gaver) 32 500 13 750

Gaver 32 500 13 750

Norrøna Radio Molde - Årsmelding 2020
Norrøna Radio Molde (NRM) sender program virkedager fra kl 10-12 og 18-19.30. Vi har i 
2020, videresendt program fra Radio Nordvest i Ålesund og Norea Radio+. 

En del av programmene som er sendt tidligere, ligger tilgjengelig på NLMmolde.no som 
podcast.

Teknisk
Teknisk sett består radioen av en sende-pc. Den er stasjonert sammen med Radio PS sitt 
tekniske utstyr. Derfra går sendingene direkte til FM-senderne og DAB . Denne ordningen 
er både rimelig og praktisk i drift, selv om PC`en skulle vært byttet ut. Vi har dessverre hatt 
noen lengre perioder uten sending dette året og pga. teknisk svikt.

Styret
Styret, som består av Sverre S Fagerli (leder), Martin Stige (nestleder), Einar Aasen (regn-
skapsfører), Sakarias Ingolfsson (medlem) og John Ruben Landøy (medlem). Lars S Haugen 
(1.vara) og Andreas Lima (2.vara). Blei sittende videre fra 2019 som følge av ikke gjennomført 
årsmøte i 2020

Ivar Hjellset er ansvarlig redaktør.

Økonomi
All inntekt til NRM består av frivillige gaver fra lytterne. Utgiftene er hovedsakelig avgifter 
for konsesjon, bruk av musikk (GRAMO/TONO), husleie og linjeleie til radio PS. Jon Arne 
Lindset har vært revisor. Se ellers regnskap og budsjett for detaljert info.

Videre drift
Vi har konsesjon til 2022, og det ser ut som det blir videreføring av FM nettet. Også har 
Radio PS gått på DAB og sendingene våre blir også sendt der. Vi er litt usikre på om DAB vil 
gjøre linjeleie dyrere for 2021.

I forhold til sammenslåing med RadioNordvest, så har vi ikke kommet i mål der. Det er en 
del som må avklares med Radio PS og RadioNordvest først.

Syltevorpa 08.03.2021 

 Sverre S Fagerli(leder) Sakkarias Ingolfsson (styremedlem) 

 Martin Stige (styremedlem) John Ruben Landøy (styremdlem) 

 Einar Aasen (regnskapsfører/styremedlem)
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Vestborg vgs - Årsrapport 2020
Verksemda
Vestborg vidaregåande skule as har i 2020 gitt undervisning i programområda studiespe-
sialisering, idrett og påbygging til generell studiekompetanse. Skulen driv verksemda si i 
samsvar med Friskulelova. Vestborg vidaregåande skule er ein kristen internatskule, med 
lokalar på Ringstad i Stranda kommune.

Elevane
Det var 64,59 heiltidselevar i vårsemesteret, og 66,54 i haustsemesteret. Sjølv om vi skulle 
ønskt eit høgare elevtal, så skjer det mykje flott ved skulen som gjev tro på framtida. Rus-
seprosjektet for 19/20 var Japan og samla inn 360 600. For 20/21 er det Vest-Afrika som er 
russens misjonsprosjekt, med eit mål på 300 321,-.

Medarbeidarane
Talet på medarbeidarar var 23 i vårsemesteret og 24 haustsemesteret. Dette har i snitt 
utgjort kring 19,5 årsverk. Personalsituasjonen våren 2020 var noko prega av langtidssjuk-
meldingar. God hjelp frå eigne og eksterne, løyste dette tilfredsstillande. Det har vore nokre 
utskiftingar med fleire nye fjes i det pedagogiske personalet frå hausten.

Det kristne arbeidet
Det har vore utfordrande å halde møter, bibelgrupper og liknande i eit år sterkt prega av 
koronapandemien. Nokre veker har desse måtte avlysast og forutan ein samling med bibel-
grupper i heimane til personalet, har alt vore lagt til lokalane på skulen. Vi har likevel klart 
å finne alternativ, samstundes som vi har kunne halde møter med avgrensingar på antal 
deltakande og andre gode smitteverntiltak.

Arbeidsmiljø og likestilling
Arbeidsmiljøet ved skulen er godt. Skulen forureinar ikkje det ytre miljøet. Når det gjeld sju-
kefråvær er det registrert 3,1% sjukefråvær av totalt antal arbeidsdagar. Dette er opp 0,4% 
frå 2019, men bra under landssnittet i skulesektoren (5,1%).

Skulen har ved årsskiftet 14 mannlege og 8 kvinnelege tilsette, og har like løns- og arbeids-
vilkår for begge kjønn. Skulen har ikkje funne det naudsynt å setje i verk spesielle tiltak med 
omsyn til likestilling. Der er ikkje registrert ulykker av alvorleg art blant elevar og tilsette i 
2020.

Økonomi/årsrekneskap
2020 gav eit underskot på kr 399 926. Det er kring 1,5 million betre enn budsjett. Noko av 
årsaka til dette er særleg knytt til sal av personalbolig, sparde personalutgifter, men og 
avlyst Roma-tur, ved nedstenging knytt til koronautbrotet våren 2020.

Skulen har ein positiv eigenkapitalen på kr 987 778, ei reduksjon frå 2019 på kr 399 926.

Ein stor og viktig post for skulen er gåveinntekter. Samla gåveinntekter var på kr 595 070. 
Det er ei nedgong frå 2019 på kr 375 125. Vi er utroleg takksame for alle som har tru på 
skulen og difor støttar oss.

Styret vedtek rekneskapen for 2020 under føresetnad om framleis drift av skulen.

Framtidsmål
Styret vil det komande året halde fram arbeidet med:

 • Fagleg utvikling av eksisterande tilbod ved skulen.
 • Leggje til rette for eit positivt og godt psykososialt miljø på skulen for elevar og tilsette.
 • Leggje til rette for åndeleg vekst og misjonsengasjement for elevar og tilsette.
 • Ha fokus på god personalpolitikk og aktiv rekruttering av medarbeidarar.
 • Å auke elevsøkinga til skulen.
 • Styrking av samfunnskontaktarbeidet ved skulen.
 • Leggje til rette for vedlikehald av bygningane skulen eig.
 • Konsolidering og styrking av økonomien ved skulen.

Stranda 12.04.2021

 Alfred Reitan  Ingrid Valkvæ Knardal  Randi Furnes
 styreleiar  nestleiar  

 Solveig Klungsøyr  Johannes Volle   Ragnhild Fauske

 Håkon Hovda
 dagleg leiar

VVeessttbboorrgg  vvggss aass

Regnskapstall 2020 2019

Årsresultat -399 926 -1 092 943

Driftskostnader (tot) 15 193 318 16 114 586

Driftsinntekter (tot m/gaver) 14 790 278 15 015 130

Gaver/ innsamlingsinntekter*

(*Dette er innsamlingsinnt. til skolen. I tillegg innsamling
misjonsprosjekt NLM kr. 360 600 (2020), kr. 434 191 (2019) 

595 070 970 195
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Nordvestlandet fhs - Årsmelding 2020
På Nordvestlandet folkehøgskole har vi lagt bak oss eit travelt og svært spesielt arbeidsår. 
12.mars fekk vi og alle andre skular beskjed om at skolen skulle stengast p.g.a Korona-pan-
demien. I motsetning til vgs. som fekk starte opp igjen i mai fekk ikkje folkehøgskolane 
lov til det. Ei «sommarveke» i starten på august blei neste gong tunet kunne fyllast med 
årets elevar. Det var eit stort savn – og stor glede då vi kunne møtast igjen. Vi vart pålagt å 
undervise vidare med digitale plattformar til hjelp. Det var mulig å gjennomføre. Men til-
bakemeldinga frå lærarar og elevar var at dette ikkje kan erstatte internatliv, fellesskap og 
fysisk undervisning. Vi var svært glade for å kunne få starte opp 22.august med nytt kull – 
tilnærma på vanlig måte. Fremdeles får vi mange internasjonale elevar til Torvikbukt. Koro-
nakarantener har vore gjennomført ved innslusing – dette har fungert bra!

Styret
Styret har dette året bestått av Tore Humstad (leiar) (Normisjon), Ole Christian Martinsen 
(nestleiar) (Imf), Eli Langset Gjermundnes (Imf), Martin Stige (NLM), Martha Innerdal 
(Normisjon), Eldar Arne Henden (NLM), Lars Andreas Fauske Lillebø (Representant for 
ansatte), Laura Elisa Nordvik (Representant for elevane)

Varamedlemmer: Imf: Jan Inge Nasvik, Målfrid Bjerkeset. Normisjon: Torgeir Frøvik Frøsøye, 
Ivar Aae. NLM: Geir Henning Tunheim, Gunn Mari Solbakk

Styret har hatt 8 møter og behandla 46 saker.

Linjer Hausten 2020
Topptur/klatring
Friluftsliv Explore
Aktiv Hverdag - botrening
Fotball fitness e-fotball
Basecamp Nordvestlandet
Idrett Friluft Allround
Kreativ forming natur
Pudder surf - Japan
Naturlig hesteliv

Linjer Våren 2020
Alpint friluftsliv - Spania
Friluftsliv Explore - Kenya/Sør-Amerika
Aktiv hverdag - botrening
Fotball Fitness – Italia
Idrett Friluftsliv Allround
Kreativ forming natur - Island
Pudder surf - Japan
Naturlig hesteliv - Island

Navnebytte
Fredag 16.oktober markerte vi at skolen bytta navn frå Høgtun folkehøgskole til Nordvest-
landet folkehøgskole. Bak dette ligg det ein god prosess der eigarorganisasjonane, styret 
og ansatte har vore med og tatt stilling til ulike forslag. Å endre navn er ein følelsesmessig 
sak – men det kjennes rett på dette tidspunktet. Vi trur at det nye navnet og den nye logoen 
vil kommunisere på ein god måte både skolen sin beliggenhet, innhold i undervisning og 
skolen sitt verdigrunnlag.

Side 2 av 4  

  
 
 
 
 
 

Elevoversikt 2020 Vårsemester 2020 Høstsemester 2020 
 Helår Halvår Sum Helår Halvår Sum 
Søkere 293 24 31 7 257 27 284 
Tilbudt plass 278 23 301 249 26 275 
Elever startet 79 13 92 78 9 87 
Ja-prosent 28% 57% 31 % 31% 35% 32% 
 
Gutter 33 4 37 34 6 40 
Jenter 46 9 55 44 3 47 
 

Viken 14  1 4 7 1 8 
Innlandet 3  3 4 1 5 
Vestfold og Telemark 2  2 6  6 
Agder 3 1 4 1 1 2 
Rogaland 2 2 4 4  4 
Vestland 6 1 7 6  6 
Møre og Rom sdal 9 1 1 0 10 1 1 1 
Trøndelag 10 2 1 2 9  9 
Nordland 3  3 1  1 
Troms og Finnm ark 3  3 3  3 
Oslo 5 1 6 6  6 
Sum Norge 60 8 68 57 4 61 
 
USA 7  7 6  6 
Nederland 3 1 4 5  5 
Tyskland 4 1 5 4  4 
Danmark 1  1 3 4 7 
Sverige 1  1  1 1 
Belgia   0 1  1 
Australia   0 1  1 
Sør-Afrika  1 1 1  1 
M alaysia 1  1   0 
Sveits 1  1   0 
Island  1 1   0 
Japan  1 1   0 
Kenya 1  1   0 
Sum utland 1 9 5 24 21 5 26 

Hjemmeside: 
Epost: 

www.nordvestlandet.no 
kontor@nordvestlandet.no 

Kontonr: 3000.12.14108 
Adresse: 6639 Torvikbukt 

Telefon: (+47) 71293850 Org nr: 971574259 
Vakttelefon: (+47) 45664634 Rektor: Bjarte Grøteide 
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Økonomi
Styret legg fram eit resultat på 149 328,- i overskudd. Dette er noko mindre enn budsjettert 
på grunn av sviktande elevtall og små klasser. Vi har valgt å kjøre med planlagt bemanning. 
Sett i lys av dette er vi godt fornøgde med ha unngått å gå i minus.

Bygg
Vi stod i ein ny situasjon i april då Selbuhus valgte å trekke sitt tilbud på levering av tre nye 
internathus. To anbud frå andre selskap viser at kostnadane ved bygging gjekk vesentlig 
opp. Grunnundersøkelsane høsten 2019 viste at det er kvikkleire i grunnen – dette gav stor 
usikkerhet rundt kostnadane ved grunnarbeid. 19.august vedtok ekstraordinært årsmøte å 
godkjenne renovering av Øvretun med ramme på inntil 20 millioner pluss det dobbelte av 
innsamla midler. Vedtaker erstatter vedtak frå årsmøtet i 2019. Triohus vart valgt som ente-
prenør og starta renoveringa i desember.

Personalsituasjonen
Nordvestlandet folkehøgskole hadde 23 tilsette fordelt på 20,5 årsverk. Tor Einar Hovde vart 
tilsett i fast stilling som friluftslivlærar i 100% frå skoleåret 2020/2021. Hilde Enoksen vart 
tilsett i fast stilling som vernepleier frå skoleåret 2020/2021.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet ved Nordvestlandet folkehøgskole er etter vår meining godt. Skolen har 
avtale om bedriftshelseteneste gjennom Avonova (Tidligare Stamina helse). Sjukefråveret 
har vore 2,4% i 2020. Sjukefråveret blir fulgt opp i henhold til krav og retningslinjer frå NAV I 
mars vart skolen nedstengt. I forbindelse med dette vart 4 tilsette permittert heil eller delvis. 
Alle var tilbake i vanleg jobb i august.

Kortkurs
Nordvestlandet folkehøgskole arrangerte ingen kortkurs i 2020. Folkehøgskolerådet har 
informert om at kortkurs i folkehøgskolane blir fasa ut i januar 2021.

Pedagogisk utviklingsarbeid
Vi har i 2020 gjennomført 12 pedagogiske planleggingsdager. Vi starta opp ei ny linje: 
«Basecamp Nordvestlandet»

Sjølvevalueringsrapport
I henhold til folkehøgskolelova § 2 punkt h skal vi som folkehøgskole utarbeide ein årlig 
sjølvevalueringsrapport. I 2020 var temaet «Opplevelse av det fysiske og estetiske inne-
miljøet på Nordvestlandet (Høgtun) folkehøgskole». I tillegg inneheld rapporten skolen sitt 
verdigrunnlag og prosedyre for sjølvevaluering ved vår skole.

Ytre miljø
Skolen eig 5 minibussar og 3 personbilar. Det meste av transport blir utført innan ein radius 
på 3 timar. Minibussparken blir jevnlig fornya og 3 av minibussane er 2015 modell eller 
nyare med Euro 6 motor. Dette er med på å begrense forurensinga. Vi har eit godt kildesor-
teringssystem i samarbeid med RIR.

Likestilling
Kjønnsfordeling i % blant skolen sine ansatte:

Kvinner: 66,6%
Menn: 33,3%

Kjønnsfordeling i % i skolen sitt styre og leiing:

Kvinner: 30%
Menn: 70%

Med venleg helsing styret for Nordvestlandet folkehøgskole

 Tore Humstad (leiar)  Ole Christian Martinsen (nestleiar)  Martin Stige

 Martha Innerdal  Eldar Arne Henden   Eli Langset Gjermundnes

 Lars Andreas Fauske Lillebø  Laura Elisa Nordvik

 Bjarte Grøteide (sekretær)

HHøøggttuunn  FFoollkkeehhøøggsskkoollee  SSAA

Regnskapstall 2020 2019

Årsresultat 149 328 1 497 072

Driftskostnader 22 636 796 23 730 944

Driftsinntekter (tot m/gaver) 22 962 757 25 416 192
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