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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør
Dato:
16.03.2017
Tid:
17.30 – 21.00
Sted:
Drottningborg, Grimstad
Til stede:
Rune Galteland (styreleder), Sverre Høgsås, Kjellaug Inntjore, Helge Norheim,
Egil Grindland (ansattes representant)
Forfall: Kristen Salmelid, Ragnar Nørstrud (1.vara)
Annen informasjon:
Fra administrasjonen:
Eivind Jåtun (regionleder), Sven Åge Solli (administrasjonsleder)
Forfall:
Brit Kari Urdal (NLM Ung leder)
Kåre Johan Lid, leder av NLM Norge, og Kari Margrethe Solvang, leder av NLM
Personal, deltok i sak 08/17.
Sverre Høgsås åpnet med å lese Matt 28,18-20. Hva er vårt hovedfokus? «Gå ut og gjør folkeslag til
disipler» Vi skal, midt i alle våre store planer og visjoner, først og fremst «døpe og lære».

Sak
Møte med NLM Norge og NLM Personal
08/17
Leder av NLM Norge, Kåre Johan Lid, og leder av NLM Personal, Kari
Margrethe Solvang, gjester regionen 16.-17.mars for samtaler med
regionens ledelse. Da besøket sammenfalt med tidspunkt for regionstyremøte, ønsket de å møte styret for samtaler om arbeidet, og for å
høre styrets vurdering av de ulike prosessene regionen er inne i.
Kåre Johan Lid takket regionstyret for den tjenesten de utfører i
regionen. Han sa regionstyrene har en svært viktig rolle i arbeidet i
organisasjonen!
Samtalen dreide rundt en del hovedtema relatert til arbeidet i
regionen. Viktige stikkord for samtalen var fellesskapsbyggende
arbeid, barne- og ungdomsarbeid, strategisk fordeling av personalressurser, den faktiske personalsituasjonen og rekrutteringsplanlegging.

Sak
09/17 Godkjenning av protokoll 28.01.17
Regionstyrets protokoll fra møtet 28.01.17 godkjennes uten
merknader.
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Sak
10/17 Referater
-

01 – Lista og Mandal Fellesforening, 24.01.17

-

02 – Norsjø Ungdomssenter, 14.02.17

-

03 – Gimlekollen Radio, 27.02.17

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

Eivind Jåtun

Sak
11/17 Orienteringer
-

1 – Personal

-

2 – Områdemøter

-

3 – Progresjon, GF 2018

-

4 – Kandidater til NLM Ungs landsstyre

-

5 – Regnskap 2016 og per januar 2017

Regionleder orienterte om en del pågående prosesser i regionen.
Administrasjonsleder gav oppdatert regnskapsrapport for 2016.
Inntektene er like oppunder det ambisiøse målet satt i budsjett 2016.
Det er fortsatt ubenyttede lønnsmidler som bidrar til at regionen
evner å levere regionbidraget til hovedkassen.
Regionstyret merker seg med bekymring det store underskuddet på
Evjetun, og ber administrasjonen følge nøye med på utviklingen.
Styret takker for orienteringene og tar dem til etterretning.

Sven Åge Solli

Sak
Strategiplan 2017-2022
12/17
Regionstyret ble forelagt siste utkast til Strategiplan 2017-2022.
Noen endringer er gjort på bakgrunn av innkomne innspill etter en
bred høringsrunde i regionen. Styret takker for innspillene. Regionstyret godkjenner strategiplanen for 2017-2022.
Styret ber administrasjonen forberede presentasjonen av planen i
regionens årsmøte 20.mai.

Sak
Regionmøtet 2017
13/17
Programmet for Regionmøtet 2017 foreligger, og styret ble gitt en
orientering om programmet. Styret er takknemlig for arbeidet som
er gjort, og er særlig glad for forbønnshandlingen som skal finne
sted for nye utsendinger søndag formiddag.
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Regionstyret gikk gjennom saklisten til årsmøtet i mai. Styret gikk
gjennom saksdokumentene som foreligger, og godkjente disse.
Styret ber administrasjonen forberede utsendelse av dokumentene
i henhold til de tidsfrister som er å finne i regionens lover.
Administrasjonen og styrets arbeidsutvalg gis mandat til å sluttføre
arbeidet med å fremme forslag til aktører i årsmøtet.

Styremøter 2017:

Eivind Jåtun
Arbeidsutvalg

28.april, på Kvitsund. Oppstart 16.30.
20.mai, på Evjetun (konstituerende styremøte)

Referent: Eivind Jåtun

Rune Galteland
(styreleder)

Sverre Høgsås
(nestleder)

Kjellaug Inntjore

Helge Norheim

(Kristen Salmelid)

Egil Grindland
Ansattes vararepresentant

(Ragnar Nørstrud, 1.vara)
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