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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør
Dato:
28.04.2017
Tid:
17.00 – 21.00
Sted:
Kvitsund, Kviteseid
Til stede:
Rune Galteland (styreleder), Kristen Salmelid, Kjellaug Inntjore, Helge Norheim,
Ragnar Nørstrud (1.vara)
Forfall: Sverre Høgsås (nestleder), Egil Grindland (ansattes representant), Anne
Gro Holthe (ansattes 1.vara)
Annen informasjon:
Fra administrasjonen:
Eivind Jåtun (regionleder), Sven Åge Solli (administrasjonsleder), Brit Kari Urdal
(NLM Ung leder i Region sør)
Rektor ved Kvitsund Gymnas, Magnus Kvalbein, deltok i sak 15/17.
Helge Norheim åpnet med å lese Joh 15,1-5. «Foruten meg kan dere intet gjøre.» Er vi klar over hvor
avhengig vi er av Jesus for å bære frukt for Gud? Skal vi bære frukt er det viktig å være innpodet i
treet.

Sak
Godkjenning av protokoll 16.03.17
14/17
Regionstyrets protokoll fra møtet 16.03.17 godkjennes uten
merknader.

Sak
15/17 Kvitsund Gymnas
Rektor Magnus Kvalbein orienterte om arbeidet ved Kvitsund
Gymnas. Han fokuserte presentasjonen rundt historikk, økonomi,
elevtilgang, fagtilbud, (idrettsfag, entreprenørskap og IT er nye
tilbud), internatliv og hva det innebærer at skolen har en kristen
profil.
Rektor registrerer at det er flere elever ved skolen etter nyttår
enn før. Det sier noe om at skolen lykkes i å tilby et miljø for både
god læring og trivsel. Ideelt sett skulle Kvitsund gjerne hatt minst
5-6 elever til for å bygge en sunn økonomi, og skolen ønsker å bli
mer økonomisk «uavhengige» med tiden. Når det gjelder skoleutvikling ønsker rektor å fokusere på skolens «løfteevne» på
elevresultater.
At Kvitsund er en «kristen skole» har mange fasetter. På den ene
siden er det forkynnelse til frelse og styrket trosliv. Men det har
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også et diakonalt aspekt og et samfunnsaspekt. Kvitsund har en
sterk motivasjon for bidra til å skape bevisste samfunnsbyggere.
Regionstyret takker for en engasjert orientering om arbeidet ved
Kvitsund. Det ligger godt til rette for en konstruktiv dialog
mellom skole og region til hvordan vi kan ha gjensidig nytte av
hverandre.

Sak
16/17 Referater
-

01 – Undeland Misjonsgård, 04.04.17

Referatet tas til etterretning.

Sak
17/17 Orienteringer
-

1 – Personal

-

2 – Rådsmøtet, 20.-22.oktober

-

3 – Progresjon, GF 2018

-

4 – Regnskap 2016 og per februar 2017

-

5 – Rapport fra barne- og ungdomsarbeidet

Evjetun – bekymring for økonomi og drift. Styret ber om en orientering fra utøvende regnskapsfører for Evjetun til neste styremøte.
Styret ber også om en rapport vedrørende driften og arbeidet med
strukturelle endringer fra Evjetuns styre.

Sven Åge Solli

Regionens regnskapsrapport per februar 2017 vitner om et negativt
resultat på 714.000 kroner. 665.000 av dette er reduserte gaver. Det
er tidlig i året, så det er vanskelig å vektlegge disse tallene for mye,
selv om det er urovekkende store summer. Styret ber administrasjonen følge med på tallene i månedene framover, for å sjekke om
trenden vedvarer.

Sven Åge Solli

Sak
Regionens arbeid i Telemark
18/17
Regionleder orienterte i sak 17/17 om at konkrete samtaler med to
aktuelle kandidater til stillingen som forsamlingsleder i Skien ikke har
ført fram, og at vi igjen står uten konkrete kandidater. Regionstyret
diskuterte hvorvidt stillingen nå skal lyses ut på nytt. Før utlysning
finner sted, ber styret regionleder om å ta kontakt med noen
navngitte personer. Skulle ikke dette nå fram ber styret Ragnar
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Nørstrud, Eivind Jåtun og en til om å utgjøre ansettelsesutvalg på
vegne av regionen.
Det finnes gode muligheter for kontakt med nye mennesker knyttet
til våre institusjoner, og her er for eksempel Tinnesmoen barnehage
en svært spennende aktør. Her har vi daglig kontakt med 82 familier
som er innom for å levere eller hente barna sine. Kan vi gjøre noe for
å få kontakt med dem? Det er også store muligheter for arbeidet
rettet inn mot nye landsmenn, da særlig i Grenlandsområdet.
Styret ønsker at arbeidet i Telemark skal få forsterket fokus, og vil ta
saken opp igjen til bredere drøftelse til høsten. Styret ber
administrasjonen forberede en sak på dette.

Brit Kari Urdal
Sven Åge Solli
Eivind Jåtun

Sak
Barne- og ungdomsarbeider i Grimstad
19/17
Det foreligger en anbefaling om ansettelse av Rune Espevik som ny
barne- og ungdomsarbeider i Misjonssalen i Grimstad. Han skal ha
60 % stilling som miljøteamleder ved Drottningborg i tillegg til
anbefalt 40 % stilling i Misjonssalen.
Med forbehold om endelig godkjennelse i hovedstyre, ansetter
regionstyret Rune Espevik som ny barne- og ungdomsarbeider i
Misjonssalen i Grimstad i en 40 % stilling. Oppstart er satt til
01.01.18.

Eivind Jåtun
Brit Kari Urdal

Sak
Revidert instruks, administrasjonsmedarbeider
20/17
Regionstyret godkjenner endringer i instruks for administrasjonsmedarbeider ved regionkontoret, i henhold til forelagt forslag.
Endringene gjøres gjeldende med umiddelbar virksomhet.

Sven Åge Solli

For framtiden delegerer regionstyret denne typen revisjoner til
styrets arbeidsutvalg. Revisjoner med vesentlige endringer tas
inn i regionstyret.

Sak
Årsplan, regionstyret
21/17
Som et hjelpemiddel for å kvalitetssikre arbeidet med regionstyrets
møteplan, ønsker administrasjonen å revitalisere en årsplan for når
faste saker bør komme på saklisten til styremøtene.
Forslag til generell årsplan for regionstyret i NLM Region sør
godkjennes. Det er viktig at dokumentet brukes aktivt, og at det
Side 3 av 4

Eivind Jåtun
Sven Åge Solli

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør | 28.04.2017
suppleres med relevante oppgaver etter hvert som behovene for
dette avdekkes.
Styremøter 2017:

20.mai, på Evjetun (konstituerende styremøte)
Datoer for høsten fastsettes av nytt styre.

Styreleder benyttet anledningen ved slutten av møtet til å rette en stor takk til Helge Norheim, som
nå trer ut av styret etter seks sammenhengende år. Fra før har også nestleder Sverre Høgsås blitt
takket for sin innsats. Han takket også Ragnar Nørstrud for hans bidrag i styret.
Helge Norheim takket for tiden i styret, og ønsker det nye styret alt godt. Han takket videre Rune
Galteland, som på grunn av utreise i misjonens tjeneste også trer ut av styret til sommeren, for
måten han har ledet regionstyret på. Store utskiftninger i et styre kan virke skummelt, men det gir
også store rom for å slippe nye krefter og nye talenter til.

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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