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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør
Dato:
09.10.2017
Tid:
17.00 – 21.00
Sted:
Regionkontoret, Kristiansand
Til stede: Kristen Salmelid (styreleder), Anders Martin Pedersen (nestleder),
Kjellaug Inntjore, Kristin Kjebekk Aas, Vera Gysland, Egil Grindland (ansattes
representant), Hans Arne Rogn (1.vara)
Annen informasjon:
Fra administrasjonen: Eivind Jåtun (regionleder), Sven Åge Solli (administrasjonsleder). Brit Kari Urdal (NLM Ung leder) deltok i behandlingen av sakene 4334/17 og 49-51/17.
Anders Martin Pedersen åpnet med å lese 1.Sam 15,9.15. Er det noe i våre liv som vi ikke er villige til
å gi slipp på, og som stenger for vår relasjon til Gud? «Hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.»

Sak
Godkjenning av protokoll 14.09.17
43/17
Regionstyrets protokoll fra møtet 14.09.17 godkjennes uten merknader.

Sak
44/17 Felles møte med regionens barne- og
ungdomsråd
Ung-leder Brit Kari Urdal innledet om arbeidet blant barn og unge i
regionen. Ser vi nok endringer i arbeidet vårt? Samfunnet vårt har
endret seg mye de siste 40 årene, men har vi? Bruker vi fortsatt de
samme virkemidlene/verktøyene som den gang. Er vi da relevante for
folk?
• Mye ressurser brukes på leirarbeidet, sett opp mot hvem vi når.
Stadig færre fra ikke-kristne hjem som før.
• Stabilt lagsarbeid. Reiser stort sett til de samme lagene hvert år.
En del lag klarer seg selv, og da har vi heller ikke kontakt. Det er
en utfordring å få folk til å etablere nye lag. Hvordan gjør vi det?
• Familiearbeid. Det gjør vi i veldig liten grad i regionen vår.
Aldersmessig faller dette lett mellom to stoler. Er det BUR eller
regionstyret som «har ansvaret» for dette?
Vi har vært redde for å prioritere/snakke om familiearbeid, for
så snart vi snakker om det, vil noen føle seg uteglemt. Men vi må
våge å si noe om dette, for vi kan ikke alltid nå alle.
• Det er viktig å utruste familiene til å ta ansvar for troslivet i
hjemmene. Nå får vi ingen drahjelp fra samfunnet rundt oss.
Derfor må vi utruste familiene til å stå i mot utviklingen!
• Familieforeninger, 7 kvelder om å være 2, barnehageforeldre –
mulighetene er mange! Men hvem tar tak i det?
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Psykisk helse er et stort tema blant dagens unge. Pornografi er
et lignende tema. Møter vi barna og de unge med god
veiledning? Våger vi å ta samtalen med barna våre om dette?
Skal vi satse mer på lokalt arbeid i stedet for arbeid for hele
regionen? Hvor møter vi barna og de unge i dag? Hvilke arenaer
møter vi dem på? Og hvordan når vi lenger ut? En stor majoritet
av våre ressurser brukes på de som allerede er med. Svært lite
brukes på å få kontakt med helt nye.

Det ble en samtale om barne- og ungdomsarbeidet i forlengelsen av
innlegget. Samtalen refereres i eget notat.
Regionstyret takker barne- og ungdomsrådet for innsatsen, og gleder
seg over at BUR har kommet så godt i gang med utarbeidelsen av en
handlingsplan basert på regionens nye strategiplan. Arbeidet for nå
unge voksne/unge familier bør først og fremst ligge i regionstyret,
men her vil det være mange krysningspunkt med BUR, så det er viktig
med god dialog og samarbeid i tiden som kommer.

Sak
45/17 Sommertreffkoordinator
Brit Kari introduserte kandidatene til stillingen som koordinator for
Sommertreff. Tre gode kandidater, som hver for seg kunne hatt
stillingen. Ansettelsesutvalget anbefaler Jarle Thingbø til stillingen.
Vedtak:
Etter innstilling fra ansettelsesutvalget vedtar regionstyret og barneog ungdomsrådet å tilby Jarle Thingbø stillingen som koordinator for
Sommertreff.

Sak
Orienteringer/referater
46/17
01
02
03
04

– Personal
– Kvitsund, styremøte 13.09.17
– Norsjø Ungdomssenter, styremøte 03.10.17
– Utsendinger
• Forbønnshandling for ekteparet Celeti, Mandal 05.11.17
• Familien Tråsdahl (Region nord/sør) plassert i Japan.
05 – Tinnesmoen barnehage: Innvilget byggelån til utvidelse
06 – Sødal bedehus: anmodning om overdragelse av bedehus
Vedtak:
Regionleder/administrasjonsleder orienterte om en del pågående
prosesser i regionen.
• Styret protokollfører personalrelaterte saker i egen Bprotokoll.
• Vedrørende sak fra Kvitsund: Styret ber Brit Kari Urdal
representere regionen i arbeidsutvalg.
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Vedrørende sak fra Norsjø Ungdomssenter: Styret ber
administrasjonsleder gå i dialog med hovedkontoret
vedrørende spørsmål om opprettelse av aksjeselskap.
Sødal bedehus: Administrasjonen får fullmakt til å overdra
NLMs eierandel i Sødal bedehus til Sødal bedehusforening.

Sak
Evjetun leirsted
47/17
Regionleder/administrasjonsleder oppdaterte regionstyret på situasjonen ved Evjetun leirsted. Det er fortsatt betydelige mangler i den
daglige driften. Slik situasjonen er blitt, kan ikke regionstyret se at det
er grunnlag for en ansvarlig drift, da det ikke foreligger planer for en
økonomisk levedyktig drift. Situasjonen ved Evjetun har framstått som
uforandret kritisk i lang tid, og regionstyret mener det har vært gitt
tilstrekkelig tid til å rette opp manglene.
Vedtak:
Regionstyret mener grunnlaget for videre drift ikke lenger er tilstede. i
møte med NLM sentralt i august ble det utarbeidet en forpliktende
handlingsplan. Denne har ikke ført fram. Styret ber derfor administrasjonen om å gå i dialog med NLMs hovedledelse for å avklare hva slags
alternativer vi har med tanke på avvikling, og samtidig ta vare på de
ansatte på en ryddig og korrekt måte.

Sak
Regnskapsrapport pr august 2017
48/17
Regionstyret takker for regnskapsrapport per august 2017, og tar
tallene til etterretning. Styret ser med bekymring på at gaveinntektene har stagnert. Per august er vi cirka halvannen million bak
budsjetterte gaveinntekter, og cirka 200 000 bak fjoråret på samme
tidspunkt. Trendene i regnskapet er viktige indikatorer for arbeidet
med budsjett 2018 (Sak 49/17).

Sak
Budsjett 2018
49/17
Administrasjonsleder presenterte budsjettforslag fra administrasjonen. Frist for innlevering av forslag til hovedkontoret er 03.11.
Hovedstyret vedtar budsjettet for 2018 i sitt møte 08.12.
Vedtak:
Regionstyret fikk presentert budsjettforslag for 2018. Vi ber
administrasjonen innlemme endringer i henhold til momenter i
samtalen.
De senere års trender når det gjelder gaveinntekter tilsier at vi må
nedjustere forventningene neste år. Som en konsekvens av dette må
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vi også belage oss på nedskjæringer i arbeidet. Styret ber administrasjonen arbeide videre med konkrete tiltak for å møte den nedjusterte økonomien. Det bør også være betimelig å utfordre hovedledelsen på størrelsen på regionbidraget. I lys av økt satsing på ulike
felt i regionene, er en ensidig kutting i budsjettene på regionalt nivå
urealistisk.

Sven Åge Solli
Eivind Jåtun

Sak
Strategiplan 2017-2022
50/17
Det har ikke lykkes regionens ledelse å presentere en framdriftsplan
for utarbeidelsen av handlingsplaner i kjølvannet av vedtatt strategiplan. Styret har forståelse for denne vurderingen. Det legges opp til
en runde med områdemøter på nyåret, hvor strategiplanen hentes
fram og handlingsplaner utarbeides.

Eivind Jåtun

Sak
Planleggingskomité Regionmøte 2018
51/17
Regionstyret ber regionleder om å spørre navngitte personer om å sitte
i planleggingskomitéen for neste års Regionmøte. Kristin Kjebekk Aas
representerer regionstyret, og fra lederteamet blir Eivind Jåtun med.
Eivind Jåtun
Administrasjonen får fullmakt til å spørre andre dersom noen av de
nevnte personene ikke har anledning.
Forslag til dato for styremøter:
30.november (uke 48)
16.desember (Julebord med ansatte i regionen)
25.januar (uke 4)
15. mars (uke 11)
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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