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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør
Dato:
15.03.2018
Tid:
18.00 – 21.00
Sted:
Regionkontoret, Kristiansand
Til stede: Kjellaug Inntjore, Kristin Kjebekk Aas, Vera Gysland, Egil Grindland
(ansattes representant), Hans Arne Rogn (1.vara).
Anders Martin Pedersen deltok i behandlingen av sak 11/18 og 12/18.
Forfall: Kristen Salmelid (styreleder)
Annen informasjon:
Fra administrasjonen: Eivind Jåtun (regionleder), Livar Veggeland (administrasjonsleder) og Brit Kari Urdal (NLM Ung leder)
Eivind Jåtun leste Ef 1,3-6 og ba for møtet.

Sak
Godkjenning av protokoller 25.01.18 og 26.02.18
09/18
via (e-post)
Regionstyrets protokoller fra møtene 25.01.18 og 26.02.18 (via e-post)
godkjennes uten merknader.

Sak
10/18 Orienteringer fra regionleder
Personal
a. Progresjon ansettelse av forsamlingsleder i Kristiansand
b. Sang- og musikkarbeider, Kristiansand
c. Progresjon ansettelse av forsamlingsleder i Skien
d. Evjetun Leirsted
e. Kvitsund Gymnas
Regionleder orienterte om personalsituasjonen i regionen. Det er for
tiden utskifting i en rekke stillinger. Styret takker for orienteringen. Når
innstillingen til ny forsamlingsleder i Kristiansand har vært gjennom
Eivind Jåtun
forsamlingens styre, tar regionstyret en saksbehandling via e-post på
saken.

Sak
11/18 NLMs barnehagearbeid
NLM Norge har invitert regionene til å delta i en høring om
organisasjonens ønsker å utfordre regionstyrene til en samtale om
barnehagearbeidet i organisasjonen. Brit Kari Urdal presenterte
saken. Styret ble utfordret på å komme med innspill om ulike veivalg
vi står ovenfor, både i form av pedagogiske mål, den kristne
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formålsparagrafen og som en del av den visjonære samhandlingen
med NLMs ulike virkegrener.
Styret ber om at synspunktene som kom fram i møtet presenteres
for NLM Norge innen høringsrundens tidsfrister.

Brit Kari Urdal
Eivind Jåtun

1. Tilby delaktighet i foreldremøter i barnehagene
2. Jevnlige besøk fra regionen i barnehagene, både i det
daglige og til spesielle anledninger (jule- og sommeravslutning mm)
3. Gir Superblinkkalender i gave til alle barna hver høst
4. Delta i samlinger i regi av NLM Barnehagene AS der hvor
«våre» barnehager er invitert? Vi må ha forståelse for at
barnehagene har travle hverdager og det er ikke sikkert de
har anledning til å reise på flere møter enn de gjør.
5. Invitere daglige ledere til å delta i regionens årsmøte for å
presentere viktigheten av barnehager i arbeidet vårt?

Sak
Årsmøtet 26.mai
12/18
Regionleder presenterte forslag til sakliste, utkast til årsmelding,
endringsforslag i regionens lover, og det foreløpige programmet for
Regionmøtet 26.mai.
Vedtak:
Styret takker for saksdokumentene, og ber om at de endringer som
kom fram i samtalen vedrørende valgbarhet (sak 4) innarbeides før
utsendelse.

Eivind Jåtun

Sak
Evjetun leirsted
13/18
Regionleder og administrasjonsleder orienterte om situasjonen ved
Evjetun leirsted. 2017 ble avsluttet med et overskudd på 240 000.
Overskuddet er i sin helhet et resultat av innsparinger. Det er ikke uten
videre lett å vite hvordan resultatet ville stått seg i et ordinært driftsår,
men vi er glad for et svært godt resultat.
Det ble videre gitt en kort orientering fra områdemøtet på Evjetun
14.mars, hvor misjonsfolket fikk komme med en rekke innspill. Disse
blir presentert for Evjetuns styre i neste styremøte 21.mars.
Regionleder har kontakt med personalavdelingen om oppfølgingen av
situasjonen i tiden framover. Regionstyret holdes løpende orientert om
utviklingen.
Vedtak:
Regionstyret takker for orienteringen vedrørende Evjetun. Styret ber
om at administrasjonen presenterer en samlet vurdering av hele saken
i møtet 20.-21. april.
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Dato for styremøter:
20.-21. april, på Evjetun. Behovet for et todagers møte vil bli vurdert i nær framtid.
26.mai. Konstituerende styremøte i forbindelse med årsmøtet 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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