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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør
Dato:
26.01.2017
Tid:
17.30 – 21.00
Sted:
Drottningborg, Grimstad
Til stede:
Rune Galteland (styreleder), Sverre Høgsås, Kjellaug Inntjore, Helge Norheim,
Kristen Salmelid, Anne Gro Holthe (ansattes vararepresentant), Ragnar Nørstrud
(1.vara)
Forfall:
Egil Grindland (ansattes representant)
Annen informasjon:
Fra administrasjonen:
Eivind Jåtun (regionleder), Brit Kari Urdal (NLM Ung leder), Sven Åge Solli
(administrasjonsleder)
Brit Kari Urdal åpnet med å lese 1 Sam 2, fra Hannas lovsang. Det er Gud som har kontrollen. Han har
skapt alt, uten hjelp fra oss.

Sak
01/17 Godkjenning av protokoller 28.11. og 30.12.16
Regionstyrets A- og B-protokoll fra møtet 28.11.16 godkjennes
uten merknader.
Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Gimlekollen Radio 30.12.16
godkjennes uten merknader.

Sak
02/17 Referater
-

01 – Kvitsund Gymnas, 23.11.16

-

02 – Leirstedssamling Drottningborg, 01.12.16

-

03 – Norsjø Ungdomssenter, 16.12.16

-

04 – Gimlekollen Radio, 17.01.17

Referatene tas til etterretning. Styret ber administrasjonen følge opp
relevante saker.

Sak
03/17 Orienteringer
-

1 – Personal
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-

2 – Salg av Søgne Misjonshus

-

3 – Progresjon, GF 2018

-

4 – Kvitsund

-

5 – Brev om Budsjett 2017

Regionleder orienterte om en del pågående prosesser i regionen.
Styret tar orienteringene til etterretning. Styret ber regionleder følge
opp sakene i tråd med momenter fra samtalen.

Eivind Jåtun

Sak
Regionalt hyrderåd (oppfølgingssak)
04/17
Regionstyret ba i sak 45/16 regionledelsen om å arbeide videre med
et forslag om å opprette et regionalt hyrderåd i Region Sør, som
kunne bistå lokale forsamlinger og eventuelle hyrderåd.
Regionleder presenterte et notat, hvor det ikke anbefales å opprette
et slikt råd, da organiseringen av hyrdefunksjonene i NLM allerede
ivaretar behovet for assistanse i enkelte saker. I stedet bør vi som
organisasjon øve oss i å benytte de ordninger vi allerede har.
Regionstyret tar notatet til etterretning, og gir sin tilslutning til
konklusjonene.

Sak
Urevidert regnskapsrapport 2016
05/17
Administrasjonsleder presenterte en urevidert regnskapsrapport
per 31.12.16. Rapporten viser et resultat som er under 2 % under
budsjett! Tatt i betraktning at budsjettet la opp til en betydelig
økning fra 2015, er dette svært gledelig. Utviklingen i årets siste
måneder var veldig positiv, og særlig julemesseinntektene bidro
godt til dette. Regionstyret er takknemlig for alle som har
respondert på situasjonen vi hadde og som har bidratt til et så
fantastisk resultat.
Regnskapet forventes å være revidert i løpet av mai måned. Det
vil bli presentert som en orienteringssak i årsmøtet på Evjetun
20.mai.

Sven Åge Solli

Sak
Strategiplan 2017-2022
06/17
Regionstyret takker for verdifulle innspill til strategiplanen, og ber
om at de flettes inn i tråd med momenter i samtalen. Flere høringsuttalelser er ventet i februar/mars. Saken vil også bli sentral i flere
av vårens områdemøter.
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Planen vedtas av regionstyret i neste styremøte.

Sak
Regionmøtet 2017
07/17
Styret diskuterte utkast til program for regionmøtehelgen i mai.
Sverre Høgsås presenterte komitéens foreløpige arbeid. Komitéen
vil møtes i februar, og da få de siste brikkene på plass.
Styret takker for et spennende og godt program, og ber administrasjonen arbeide aktivt med å få ferdig brosjyre og informasjon ut til
misjonsfellesskapene.

Styremøter 2017:

Eivind Jåtun
Brit Kari Urdal

16.mars, på Drottningborg
28.april, på Kvitsund
20.mai, på Evjetun (konstituerende styremøte)

Referent: Eivind Jåtun

Rune Galteland
(styreleder)

Sverre Høgsås
(nestleder)

Kjellaug Inntjore

Helge Norheim

Kristen Salmelid

Anne Gro Holthe
Ansattes vararepresentant

Ragnar Nørstrud, 1.vara
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