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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør
Dato:
25.01.2018
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), Livar Veggeland (administrasjonsleder) og Brit Kari Urdal (NLM Ung leder)
Sven Åge Solli, konstituert daglig leder Evjetun, deltok i Sak 03/18.
Hans Arne Rogn leste Rom 10, 13-17. Han tok ny administrasjonsleder, Livar Veggeland med i
forbønn for den nye oppgaven han går inn i.

Sak
Godkjenning av protokoll 30.11.17
01/18
Regionstyrets protokoll fra møtet 30.11.17 godkjennes uten merknader.

Sak
02/18 Orienteringer fra regionleder
a. Personal
b. Samhandlingsplan, NLM og NLM Gjenbruk
c. Program Regionmøtet 2018
Vedtak:
Regionleder orienterte om en del pågående prosesser i regionen.
Styret tar orienteringene til etterretning.
Kjellaug Inntjore orienterte fra arrangementskomitéen for Generalforsamlingen i juli. Behovet for frivillige er fortsatt tilstede, særlig
innen teknikk, forbønn og aktiviteter blant tenåringsgruppen.

Sak
03/18 Evjetun Leirsted
Konstituert daglig leder ved Evjetun leirsted, Sven Åge Solli, deltok i
behandlingen av denne saken. Han presenterte et notat hvor han
redegjør for hvilke muligheter og utfordringer Evjetun står foran.
Regnskapstallene for 2017 ser betydelig bedre ut enn 2016, men målt
opp mot et normalt driftsår (hvor også avdrag på gjeld er medregnet)
vil det være svært krevende å få driften til å gå rundt. Regionstyret
ser det som viktig å komme i gang med nedbetaling av gjeld, og ikke
bare renter. I det lyset er selv 2017-resultatet i laveste laget.
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Styret for Evjetun har iverksatt taksering av eiendommen. Dette vil gi
ytterligere grunnlag for å vite hva som er rett å gjøre i tiden framover. Det å avvikle Evjetun og sitte igjen med stor gjeld er ikke noe
godt scenarium, og samtidig må eventuell videre drift være forankret
i veldig stramme driftsvilkår som gir rom for forsvarlig virksomhet og
nedbetaling av gjeld.
Regionstyret ber Evjetuns styre fortsette kartleggingsarbeidet av
situasjonen på Evjetun. Regionstyret ber om at det opprettes kontakt
med megler som kan undersøke interesse i markedet. Det er viktig å
opprettholde full drift og pleie kunder og kontakter også i tiden som
kommer.

Livar Veggeland
Eivind Jåtun

Saken følges opp i møtet i mars.

Sak
Disponering av salgsmidler, Søgne Misjonshus
04/18
Regionleder presenterte et notat med kortfattet beskrivelse av ulike
prosjekter salgsmidlene fra Søgne Misjonshus kan benyttes til.
Vedtak:
Regionstyret støtter administrasjonens anbefaling om å disponere
salgsmidlene fra Søgne Misjonshus til å utvikle Ulefossveien 44 i
Skien til et tjenlig forsamlingslokale. Det er en forutsetning for tildelingen at det foreligger planer som alle involverte aktører stiller
seg bak.
Dersom forutsetningene ikke oppfylles, tas saken tilbake til styret for
ny vurdering.

Livar Veggeland
Eivind Jåtun

Sak
Høringsdokument «Utøvelse av eierskap i NLM05/18
skolene»
Det forelå høringsdokument fra NLM Norge med konkretiseringer av
hva slags ansvar ulike avdelinger i NLM skal ha i forhold til skolene.
Til saken forelå også referater fra møter mellom NLMs skolekontor,
Region sør og Drottningborg videregående skole og Drottningborg
ungdomsskole høsten 2017. Styret tar referatene til etterretning, og
ønsker å rette en takk til skoleseksjonen for initiativet med besøk til
skolene.
Vedtak:
Regionstyret ber regionleder formidle styrets synspunkter på høringsdokumentet.
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Sak
Oppfølging av Strategiplan 2017-2022
06/18
Regionleder presenterte oppfølgingsplan for hvordan regionens
strategiplan skal følges opp i de ulike delene av regionen.
Vedtak:
Regionstyret takker for orienteringen. Planen følges opp i møte med
ulike institusjoner og områdemøter. Det er viktig at planene
oppleves som konstruktive innspill og ikke som en hemsko for lokalt
initiativ.

Eivind Jåtun

Sak
Regnskapsrapport 2017
07/18
Administrasjonsleder presenterte ureviderte regnskapstall for 2017.
Inntektene ser ut til å ha gått mer ned mot slutten av året, men det
er for tidlig å konkludere. Regionstyret gleder seg over positiv
utvikling innen Fast Givertjeneste. Styret registrerer også god
utgiftskontroll.
Den store konsekvensen av resultatet er at regionens bidrag til
misjonsarbeidet blir skadelidende.
Vedtak:
Styret takker for orienteringen. Styret ber administrasjonsleder
avklare med hovedledelsen hvorvidt skolenes misjonsprosjekter skal
regnes inn i regionens ordinære inntekter, eller om de skal plasseres
på egen linje, tilsvarende gjenbruksbutikkene.

Livar Veggeland

Dato for styremøter:
15. mars
20.-21. april, på Evjetun
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
Side 3 av 3

