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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør
Dato:
19.06.2018
Tid:
16.30 – 21.00
Sted:
Regionkontoret, Kristiansand
Til stede: Kristen Salmelid (styreleder), Thorvald Handeland (nestleder) Kristin
Kjebekk Aas, Kjellaug Inntjore, Egil Grindland (ansattes representant) og Tollef
Byrkjedal (1.vara)
Forfall: Anders Martin Pedersen
Annen informasjon:
Fra administrasjonen: Eivind Jåtun (regionleder), Livar Veggeland (administrasjonsleder) og Brit Kari Urdal (NLM Ung leder)
Kåre Johan Lid (leder NLM Norge), Øystein Frøysa (økonomileder NLM) og Kari
Margrethe Solvang (leder NLM Personal) deltok i Sak 25/18.
Livar Veggeland åpnet møtet med å minne om hvor avhengig vi er av Den Hellige Ånd i alt vårt
arbeid. Han fortsatte med å legge møtet fram for Gud i bønn.

Sak
24/18 Godkjenning av innkalling og protokoll 26.05.18
Regionstyrets godkjenner innkallingen og protokoll fra møtet 26.05.18

Sak
Evjetun Leirsted
25/18
NLMs hovedstyre behandlet 1.juni en sak fra Region sør knyttet til
Evjetun Leirsteds framtid (RS 21/18 og HS 59/18). Hovedstyret synes
det er beklagelig at det foreligger vedtak om å avvikle og selge Evjetun, selv om de uttrykker forståelse for at driften av Evjetun har vært
krevende over lang tid. Hovedstyret ønsket i den forbindelse en
mulighet til å reflektere rundt prosessen og vedtaket i regionstyret før
en endelig beslutning fattes.
Representanter fra hovedstyrets administrasjon deltok derfor i møtet
for å orientere regionstyret om momentene som fremkom i hovedstyrets samtale. Samtalen dreide seg om både den økonomiske
virkeligheten Evjetun står i, personalsituasjonen og Evjetuns strategiske posisjon i regionens leirarbeid.
Samtalen sammenfattes i et eget arbeidsdokument som arkiveres
sammen med protokollen.
Evjetun er nå inne i den tiden av året hvor man tjener penger på
driften, og derfor er det naturlig å videreføre den utover høsten.
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Regionstyret ber administrasjonsleder om å utarbeide en rapport til
neste styremøte, hvor leirskolens bidrag til Evjetuns økonomi har
fokus. Det er også ønskelig å belyse den økonomiske utviklingen i lys
av de mange grep som er tatt. Dokumentet vil gi nyttig informasjon
for styrets videre behandling av saken, og vil danne grunnlag for et
svar til hovedstyret. Endelig vedtak antas å bli fattet i møtet i oktober.
Regionstyret ber administrasjonen jobbe med å fornye styret for
Evjetun i henhold til momenter i samtalen.

Sak
Evaluering av Regionmøtet
26/18
Saken utsettes til neste styremøte

Sak
Løddesøl bedehus
27/18
Det forelå notat fra et møte mellom bedehusstyret på Løddesøl og
representanter for NLM, NMS og Normisjon vedrørende veien videre
for Løddesøl bedehus.
Bedehusstyret ser seg ikke lenger i stand til å opprettholde driften av
huset. Konklusjonen er at det ikke er noen vei utenom å legge ned
driften og selge bedehuset. Det er lagt en plan for oppfølging av
dette.
I saker som har med salg av fast eiendom er det Hovedstyret som
sitter på det formelle ansvaret for å vedta slikt. Derfor må en slik sak
meldes inn til sentral behandling.
Vedtak:
Regionstyret tar til etterretning at det ikke lenger er mulig å videreføre drift av Løddesøl bedehus. Bedehuset eies av Normisjon, Det
norske Misjonsselskap og NLM, og alle tre organisasjonenes regionale
ledelse er samstemt om å anbefale salg. Regionstyret stiller seg bak
denne vurderingen, og anbefaler for hovedstyret at det gis mulighet
for å selge bedehuset. Styret anbefaler videre at NLMs andel av salgsinntektene går til å betale gjeld i Misjonssalen i Grimstad.

Sak
Styreinstruks, NLM Region sør
28/18
Saken utsettes til neste styremøte.
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Sak
Oppsigelse, Eivind Jåtun
29/18
I brev datert 18.juni varsler Eivind Jåtun at han ønsker avløsning i
stillingen som regionleder. Han begrunner ønsket med en erkjennelse
av at det er behov for ny lederkompetanse til å lede de endringer og
omstillinger som må komme i regionen i årene framover.
Regionstyret tar oppsigelsen til etterretning, og beklager avgjørelsen.
Samtidig uttrykker regionstyrets leder forståelse og respekt for
avgjørelsen, og takket for de seks årene han har stått i oppgaven.
Regionstyret satte ned et ansettelsesutvalg bestående av Kristen
Salmelid og Kjellaug Inntjore, i tillegg til leder av NLM Norge, Kåre
Johan Lid. Kristen Salmelid avklarer eventuelt behov for flere
medlemmer med leder av NLM Norge. Det jobbes med å få en
utlysning på plass i løpet av juni, slik at prosessen kan følges opp like
over ferien.

Dato for styremøter høsten 2018:
23.august
11.oktober
29.november (bekreftes i møtet 23.august)

Referent: Eivind Jåtun

Kristen Salmelid
(styreleder)

Thorvald Handeland
(nestleder)

Kjellaug Inntjore

Kristin Kjebekk Aas

(Anders Martin Pedersen)

Egil Grindland
Ansattes vararepresentant

Tollef Byrkjedal, 1.vara
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