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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør
Dato:
14.09.2017
Tid:
17.00 – 21.00
Sted:
Regionkontoret, Kristiansand
Til stede: Kristen Salmelid (styreleder), Kjellaug Inntjore, Vera Gysland, Egil
Grindland (ansattes representant), Hans Arne Rogn (1.vara).
Anders Martin Pedersen (nestleder) deltok fra og med sak 39/17
Forfall: Kristin Kjebekk Aas
Annen informasjon:
Fra administrasjonen: Eivind Jåtun (regionleder), Sven Åge Solli (administrasjonsleder)
Forfall: Brit Kari Urdal (NLM Ung leder i Region sør)
Eivind Jåtun åpnet med å lese en andakt fra andaktsboken Følg meg.

Sak
Godkjenning av protokoll 19.06.17
35/17
Regionstyrets protokoll fra møtet 19.06.17 godkjennes uten merknader.

Sak
36/17 Orienteringer/referater
01 - 12.06. og 04.09.17 Referater, Undeland Misjonsgård AS
02 - 08.08. og 14.08.17 Utbyggingsplaner Tinnesmoen Barnehage
03 – 07.09.17 Felles møte med Drottningborg vgs og DRUS.
04 – 14.09.17 Fellesskapsutvikler Region sør
Regionleder og administrasjonsleder orienterte om noen konkrete
saker knyttet til referater fra ulike referater og møter.
Styret ber administrasjonsleder følge opp Undeland Misjonsgårds
vedtak om å vurdere endring i registrering og orientere regionstyret i
neste møte.
Regionstyret gleder seg over at Marit Andersen fra 1.januar 2018 blir
gjort tilgjengelig som fellesskapsutvikler i Region sør. Hun er ansatt i
NLM Norge, men vil de nærmeste to årene få frigjort 30 % av sin fulle
stilling til å jobbe med denne oppgaven.

Sak
37/17 Orientering om arbeidet i Region sør
Regionleder ga en presentasjon av arbeidet i Region sør, med vekt på
utfordringer vi står overfor i arbeidet. Han vektla særlig behovet for
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en personalsammensetning som ivaretar de prioriterte oppgavene
knyttet til barn og unge, fellesskapsutvikling og områdebasert arbeid.
Vår viktigste ressurs er de ansatte, og det er svært viktig å sikre gode
arbeidsvilkår for den enkelte. Per i dag er det urovekkende høyt
sykefravær.

Sak
Retningslinjer for håndtering av seksuelle
38/17
krenkelser
Regionleder gjennomgikk NLMs retningslinjer for håndtering av
seksuelle krenkelser i vårt arbeid. Det er avgjørende viktig å sikre nulltoleranse i forhold til seksuelle krenkelser blant ansatte og frivillige.
Herunder kommer også våre holdninger og vår språkbruk, og ikke
bare grenseoverskridende og krenkende handlinger.

Sak
Evjetun leirsted
39/17
Regionstyret ble forelagt en del notater, brev og regnskapsrapporter
som beskriver situasjonen ved Evjetun leirsted. Styret merket seg
særlig handlingsplanen som ble utarbeidet i et møte mellom NLM
Norge/Personal/Økonomi, Region sør og styret for Evjetun.
Tidsfristene i handlingsplanen er knappe og behovet for endringer er
ambisiøse.
Regionstyret ber administrasjonen følge opp tidsfristene og
rapportere progresjonen i møtet i oktober.
Regionstyret mener oppfølging av Arbeidstilsynets pålegg er første
prioritet, deretter oppfølging av handlingsplanens «interne» punkter.
Ytterligere momenter protokollføres i styrets B-protokoll.

Sak
Regnskapsrapport per juli 2017
40/17
Regionstyret takker for orientering om regnskapet per juli 2017. Vi
registrerer en økning i gaveinntekter, som likevel ikke følger pris- og
lønnsøkningen i samfunnet forøvrig. Det er bekymringsfullt at vi
ligger en snau million etter budsjett per juli. Regionstyret ber om en
oppdatert rapport i sitt neste møte.
Det vil være nødvendig å vurdere realismen i de ambisiøse gaveforventningene som har ligget til grunn for budsjetteringen de senere
årene. Dette vil det være naturlig å se nærmere på i neste møte, når
budsjett 2018 skal diskuteres.
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Sak
God Radio og fusjonering av radioarbeid
41/17
Det foreligger anbefaling fra styret i Gimlekollen Radio om å inngå i
fusjonen av NLMs tre radioer i Bergen (Radio Gnisten), Stavanger
(Radio sørvest) og Kristiansand (Gimra). Regionstyret takker for
detaljert og velbegrunnet anbefaling. Gitt den organisasjonsform som
er lagt til grunn for Gimras arbeid, veier styrets vurderinger svært
tungt for regionstyret.
Vedtak:
Etter innstilling fra styret i Gimlekollen Radio vedtar regionstyret å
arbeide for en formell fusjonering av NLMs lokalradioer i Bergen,
Stavanger og Kristiansand i en felles redaksjon med felles økonomi og
styre. Styret ber regionens administrasjon om å følge opp prosessen.
Regionstyret gir regionstyreleder og regionleder fullmakt til å signere
dokumenter som må på plass for å få fusjonen iverksatt.

Eivind Jåtun

Sak
Komité for planlegging av Regionmøtet 2018
42/17
Saken utsettes til neste møte.

Forslag til dato for styremøter:
9.oktober (uke 41)
30.november (uke 48)
14.desember (Julebord med ansatte i regionen)

2018
25.januar (uke 4)
15. mars (uke 11)
19.april (uke 16)
26.mai – årsmøte i Grimstad

Referent: Eivind Jåtun

Kristen Salmelid
(styreleder)

Anders Martin Pedersen
(nestleder)

Kjellaug Inntjore

(Kristin Kjebekk Aas)

Vera Gysland

Egil Grindland
Ansattes vararepresentant

Hans Arne Rogn, 1.vara
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