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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør
Dato:
21.04.2018
Tid:
11.00 – 16.30
Sted:
Ulefossveien 44, Skien
Til stede: Kristen Salmelid (styreleder), Anders Martin Pedersen (nestleder)
Kristin Kjebekk Aas, Egil Grindland (ansattes representant)
Forfall: Kjellaug Inntjore, Vera Gysland, Hans Arne Rogn (1.vara)
Annen informasjon:
Fra administrasjonen: Eivind Jåtun (regionleder), Livar Veggeland (administrasjonsleder) og Brit Kari Urdal (NLM Ung leder)
Mangor Harestad, Bjørg Harestad og Øystein Vatnar deltok i Sak 15/18.
Hans Arne Gulbrandsen deltok i Sak 16/18 og 19/18.
Kristen Salmelid åpnet møtet med glimt fra tur til Indonesia og bønn for møtet.

Sak
Orientering om arbeidet i Skien
15/18
Styreleder i Skien Misjonsforening, Mangor Harestad, orienterte om
historikken og prosessene rundt etablering av nytt arbeid i Skien.
Innredningen av nye forsamlingslokaler oppleves som en svært viktig
satsing. Ansettelsen av forsamlingsleder er primært tenkt til å bygge
nytt arbeid, og ikke til å betjene den eksisterende gruppen.
Daglig leder, Bjørg Harestad, og styreleder, Øystein Vatnar fortalte fra
arbeidet i gjenbruksbutikken.
Det er viktig å legge til rette for de gode samtalene i hverdagen. Det er
også den biten som er mest utfordrende, for vi er få i butikken og det
blir for mange avbrytelser. Kontakten med KIA er god og kan utvikles.
Butikken brukes også til språkpraksis i regi av kommunen. Behovet for
en tilstedeværende samtalefokusert person er merkbart. Her kunne
regionen spilt en viktig rolle.
Det betyr mye å få respons fra kunder på at vi har evnen til å møte
ulike typer mennesker. Det betyr mer enn skryt for fin butikk.
Styreleder løftet fram hvor viktig daglig leder har vært i etableringen
av arbeidet.
Regionstyret takker for god orientering om arbeidet i Skien. Styret ser
med spenning fram til avklaringen som snart kommer vedrørende
bygging av nye forsamlingslokaler og ansettelse av forsamlingsleder.
Det er viktig for regionstyret å gi økt fokus på styrking av arbeidet i
Telemark generelt og Grenland spesielt.
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Sak
16/18 Orientering om arbeidet ved Norsjø Ungdomssenter
Daglig leder for Norsjø Ungdomssenter, Hans Arne Gulbrandsen,
orienterte om drift ved leirstedet. Han tegner et bilde med potensial
knyttet til leirskole, base for feriering og andre typer drift.
Det er et betydelig vedlikeholdsetterslep. Det er kostbare arealer som
må pusses opp. Det er særlig kjøkken og oppbevaringsrom for matvarer som må prioriteres. Hans Arne presenterte utdrag fra rapport
etter synfaring av bygninger, med de utbedringsbehov som er på
stedet. Noen er umiddelbare, mens andre bør utbedres på litt sikt.
Det jobbes nå med å innhente kostnadsestimat for utskiftning av
kjøkken og kjølerom/ frys, som må få førsteprioritet.
Tilgang på dugnadsfolk er fallende, og det ligger i kortene at det blir
nødvendig med mer innleid arbeidskraft. Det vil i neste omgang føre
til behov for økt inntjening.
Gulbrandsen utfordrer regionstyret til å presentere en overordnet
tanke om hvordan arbeidet på Norsjø spesielt og i Telemark generelt
skal utvikles i tiden framover.
Regionstyret takker for orienteringene. Styret er glad for å registrere
de spenstige tankene bestyrer har gjort seg om mulighetene for
arbeidet videre. Samtidig er vi bekymret for den økonomiske situasjonen, og vil be om å bli holdt orientert om hva slags størrelsesorden
vedlikeholdet og oppgraderingen vil koste.
NLM har i Telemark både skole, leirsted, gjenbruksbutikk og barnehage – fire institusjonstyper som hver for seg er krevende å drifte.
Med den generelle nedgangen i antall aktive i vår kontekst, sier det
seg selv at dette er ressurskrevende å følge opp. Regionstyret sier seg
enig i behovet for en mer overordnet tanke for arbeidet i Telemark i
årene framover.

Sak
17/18 Godkjenning av protokoller 15.03 og 04.04 (via
e-post)
Regionstyrets protokoller fra møtene 25.01.18 og 26.02.18 (via e-post)
godkjennes uten merknader.

Sak
Orienteringer
18/18
a. Personal
i.
Progresjon, forsamlingsleder i Skien
ii.
Permisjon 50 %, Andreas Årikstad
iii.
Stillingsutlysninger/stabssammensetning
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b. Andre saker
i.
Notat fra møte med NLMs skoleseksjon om skolene i
regionen.
Regionleder orienterte om en del pågående prosesser i regionen.
Regionstyret takker for orienteringene.

Sak
Norsjø Ungdomssenter – avklaring vedrørende
19/18
formueskatt
Daglig leder ved Norsjø Ungdomssenter, Hans Arne Gulbrandsen,
deltok med orientering om saken.
Norsjø betaler omtrent tjue tusen kroner i eiendomsskatt, ut fra en
formuesverdi tilsvarende 14 millioner kroner. Styret for Norsjø
utfordrer regionen til å avklare hvor formueskatten skal belastes.
Styret for Norsjø stiller spørsmål ved premissene for utregningen av
denne verdien, og vil utfordre eier på å foreta en ny taksering av
leirstedet for å få denne formueskatten revurdert.
Regionstyret anser det i utgangspunktet som naturlig å samle utgifter
knyttet til en institusjon i det lokale regnskapet. En annen finansieringsmodell ville også fordret tilgang på midler som vi i strengt tatt
ikke har.
Når det gjelder ny taksering av leirstedet vil styret be administrasjonsleder undersøke med hovedkontoret og Skattemyndighetene hva slags
takseringsprosess som holder.

Sak
Årsmøtet 26.mai
20/18
Styret fikk en kort orientering om progresjonen rundt programmet for
Regionmøtet og årsmøtet i Grimstad 26.mai. Saksdokumentene til
årsmøtet er klarert for utsending, og vil gå i posten til foreningene
innen utgangen av april måned.

Sak
Evjetun leirsted
21/18
Administrasjonsleder orienterte om økonomi og situasjon på Evjetun.
Regionleder orienterte om personalsituasjonen. Det lyses i disse
dager ut en midlertidig stilling som daglig leder, ettersom Sven Åge
Solli har varslet at han ikke kan bidra lenger enn til 9.juni.
Avdragsfritaket på lånet har opphørt og det skal fra juni betales
kvartalsvise avdrag. Dette blir en ekstra belastning på en allerede
utsatt økonomi, men er samtidig helt nødvendig å implementere som
del av en ansvarlig økonomi ved Evjetun.
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Regionstyret har brukt mye tid på å følge opp situasjonen på Evjetun
det siste året. I oktober 2017 fattet styret et vedtak om mulig salg av
leirstedet, basert på den økonomiske situasjonen ved leirsted. Styret
er glad for at 2017 endte i et forsiktig overskudd på Evjetun, men de
mange ekstraordinære omstendighetene rundt dette resultatet gjør at
det ikke er forsvarlig å friskmelde økonomien av den grunn.

Livar Veggeland
Eivind Jåtun

Styret opprettholder derfor vedtak 47/17 om at administrasjonen må
gå i konkret dialog med hovedledelsen for å forberede prosessene som
blir nødvendige ved et forestående salg. Styret ber administrasjonen
og leirstedets styre drifte leirstedet parallelt med denne prosessen for
å ivareta stedets kundegruppe på best mulig måte.

Sak
Årsmøte Misjonsradioen Aust-Agder
22/18
Regionstyret i NLM Region sør utgjør medlemsmassen for foreningen
Misjonsradioen Aust-Agder.
Regionstyret gjennomførte årsmøte for foreningen Misjonsradioen
Aust-Agder, og godkjente årsberetning og årsregnskap for 2017. For
fyldigere informasjon henvises det til protokoll fra årsmøtet i
Misjonsradioen Aust-Agder.
Dato for styremøter:
26.mai. Konstituerende styremøte i forbindelse med årsmøtet i Grimstad
Styret ber regionledelsen legge fram forslag til styremøter 2018/19 til dette møtet.
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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