REFERAT
REGIONSTYRET NLM REGION ØST
Tid:
Sted:

23. mai 2016
Sinsenveien 25, Oslo

Til stede:

Britt Vittersø (styreleder)
Kay Granli (nestleder)
Tore Johansen
Ingunn Holm
Anita Berget
Lars Olav Lundø
Jan Erik Lehre (vara ansattrepresentant)
Rune Espevik (1. vara)
Martin Ruud (2. vara)

Forfall:

Inge Herman Rydland
Kari Helene Haugen (ansattrepresentant)

Fra adm:

Asbjørn Stige
Ernst Jan Halsne
Sven Arne Lundeby



Åpning ved Sven Arne Lundeby med Guds ord og bønn for møtet.

Sak 26/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble vedtatt.

Sak 27/16 Konstituering
Styret konstituerte seg i samsvar med lovene for regionen:
Vedtak:
Styret valgte Britt Vittersø til styreleder og Kay Granli til nestleder. Valget var enstemmig.

Sak 28/16 Godkjenning av referat fra styremøte 10. mars og
korespondansemøte 14. mars 2016

Vedtak:
Referat fra styremøtene 10. mars og korespondansemøte 14. mars godkjennes.

Sak 29/16 Referat og regnskapsrapporter












GF 2016 03 14 Radio Øst Referat
Hurdal verk Protokoll skolestyremøte 2016-03-08
Kvitsund Protokoll 2016-03-16
Solbukta. Referat 2016-03-31
Solbukta. Referat 2016-04-28
Solåsen. Protokoll Fellesmøte 2016-04-21 (2)
Solåsen. Referat 2016-01-27
Solåsen. Referat fra styremøte 2016-04-21
Åreeld. Referat fra møte 2016-03-08
Årsmelding for Fangekasa misjonssenter 2015
Regnskapsrapporter og kommentarer jan - feb - mars 2016

vedlegg 4
vedlegg 5
vedlegg 6
vedlegg 7
vedlegg 8
vedlegg 9
vedlegg 10
vedlegg 11
vedlegg 12
vedlegg 13
vedlegg 14

Vedtak:
Regionstyret tar referater og regnskapsrapporter til orientering.

Sak 30/16 Orienteringer






Brev fra regionleder av 18. mai 2016 vedr. «En kirke som svikter».
Prinsippsak i kommende styremøte
Når kirken svikter. Fra A. Solberg
Brev fra hovedstyret 28.4. vedr. forbønnshandling 19. mai
Overtakelse av Kjærre Misjonshus Barnehage

Vedtak:

vedlegg 15
vedlegg 16
vedlegg 17
vedlegg 18
vedlegg 19

Orienteringssaken knyttet til vedlegg 15, 16 og 17 vedr. uttalelsen «Når kirken svikter» tas
opp i egen sak 35/16 i møtet. For øvrig tas orienteringene til etterretning.

Sak 31/16 Etter årsmøtet. Evaluering og oppfølging
etter årsmøtet 2016
Administrasjonen la frem et evalueringsnotat etter medarbeiderfesten og årsmøtet 2016
som ble holdt i Oslo, henholdsvis på Fjellhaug og i Misjonssalen.
Regionstyret hadde en foreløpig evalueringssamtale etter medarbeiderfesten og
årsmøtet 2016.

Vedtak:
Regionstyret ber administrasjonen legge frem forslag til tid og sted for medarbeiderfest og
årsmøtet 2017 i førstkommende møte i styret.

Sak 32/16 Fullmakter for gjenværende generalforsamlinger i
Region Øst
Vedtak:
Regionstyret godkjenner fremlagte forslag til fullmakter i forbindelse med gjenværende
generalforsamlinger for 2016. Disse signeres av styreleder og regionleder.

Sak 33/16 Veslestølen. Signert Årsberetning 2015
Styret for Veslestølen leirsted har oversendt sin årsberetning til endelig behandling i
regionstyret.
Vedtak:
Regionstyret merker seg at Veslestølen legger frem et positivt resultat på ca 140.000 for
2015. Regionstyret godkjenner årsberetning og regnskap for Veslestølen Leirsted for 2015.

Sak 34/16 Møteplan for regionstyret frem til årsmøtet 2017

Vedtak:
Regionstyret godkjenner følgende møteplan for regionstyrets møter frem til årsmøtet
2017:







30. juni 16
1. september 16
20. oktober 16
1. desember 16
26. januar 17
9. mars 17

Sak 35/16 Verdrørende uttalelsen «Når Kirken svikter»
Med utgangspunkt i dokumenter og brev fremlagt i styremøtet under sak 30/16 tok
regionstyret dette opp som egen sak og drøftet ulike tilbakemeldinger som er kommet
inn etter at den nevnte artikkel stod på trykk i Vårt Land og i Dagen.
Følgende brev lå til grunn:




Brev fra regionleder til styret av 18. mai 2016
Mailer fra Inge Herman Rydland og Kay Granli av 13. mai 2016
Brev fra Arne Solberg av 16. mai 2016

Vedtak:
Regionstyret har mottatt flere henvendelser fra misjonsvenner etter at vår regionleder,
sammen med de øvrige regionledere samt generalsekretær og leder NLM Norge, har uttalt
seg med artikkelen «Når kirken svikter».
Regionstyret støtter uttalelsen fra generalsekretær, leder i NLM Norge og de sju
regionlederne om «Når kirken svikter». Vi er også tilfreds med at begrepet «løgnkirke» i
ettertid er beklaget.
For øvrig viser regionstyret til hovedstyrets veiledning som blant annet sier følgende:
«Vi vil ta på alvor at det tenkes noe ulikt om hva et kirkemedlemskap innebærer i vår
organisasjon. Det er også viktig å gi støtte til dem som forblir i Den norske kirke – som
lekfolk eller som kirkelig ansatte – og som tydelig fastholder en bibelsk
ekteskapsforståelse.»

Eventuelt


Tore Johansen minnet om oppfølging av regionstyrets vedtak i Sak 20/16:
Henvendelse til regionstyret fra Valgnemnda, som har følgende vedtak:

Regionstyret ber administrasjonen, med bakgrunn i henvendelsen fra Valgnemnda
og samtalen i styret, legge frem forslag vedr. styrets arbeidsform som kan lette
muligheten for kandidater til regionstyret fra alle deler av regionen, uavhengig av
reiseavstander.
Saken fremmes på første styremøte etter årsmøtet.



Sven Arne Lundeby orienterte fra ungdomsfestivalen på Fangekasa i pinsehelga
med ca 80 deltakere, som er en betydelig økning fra året før.



Ingunn Holm etterspurte evt. planer for en medarbeider på Gjøvik/Vest-Oppland.
Administrasjonen kommer tilbake med en fyldigere orientering om
bemanningssituasjonen i neste styremøte.

Referent
Ernst Jan Halsne
Regionleder

Britt Vittersø
Leder

Kay Granli
Nestleder

Anita Berget

Ingunn Holm

Tore Johansen

Lars Olav Lundø

Jan Erik Lehre
Vara ansattrepresentant

Rune Espevik
1. vara

Martin Ruud
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