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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør
Dato:
21.03.2019
Tid:
17.30 – 21.00
Sted:
Regionkontoret, Kristiansand
Til stede: Kristen Salmelid (styreleder), Thorvald Handeland, Kjellaug Inntjore,
Egil Grindland, Kristin Kjebekk Aas og Tollef Byrkjedal (1.vara).
Forfall: Anders Martin Pedersen.
Annen informasjon:
Fra administrasjonen: Sven Åge Solli (Administrasjonsleder), Brit Kari Urdal
(NLM Ung leder), og Livar Veggeland (Regionleder)
Kristin Kjebekk Aas åpnet møtet med andakt og minnet oss om ordene «Søk først Guds rike og Hans
rettferdighet, og du skal få alt det andre i tillegg» (Matt. 6.33).

Sak
08/19 Godkjenning av innkalling og protokoll 24.01.19
Vedtak:
Regionstyrets godkjenner innkallingen og protokoll fra møtet 24.01.19.

Sak
Orienteringer
09/19
1. Pågående ansettelsesprosesser i regionen.
a) Forsamlingsleder i Mandal (Og Gjenbruksbutikk?)
b) Daglig leder Evjetun
c) Områdearbeider Vest-Telemark (Saken ble egen sak; RS
14/19)
2. Personalsak Evjetun
3. Sødal Bedehus
*Regionleder er i dialog med en kandidat (Ved Fjellhaug) til stillingen, men
det er pr. nå ikke endelig avklart om han vil søke på stillingen.
Det er også startet en prosess knyttet til mulighetene for en gjenbruksbutikk
i Mandal. Her er det innkalt til medlemsmøte i Mandal 27. mars. Bjarte
Rydland og Vidar Nilsen fra NLM Gjenbruk deltar også på dette møtet.
Regionadministrasjonen har en dialog med NLM Gjenbruk vedr.
mulighetene for en prosjektlederstilling knyttet til butikken som kan
muliggjøre en 100% stilling i Mandal.
*Joachim Augestad har gitt beskjed om at han ikke fortsetter i stillingen som
daglig leder ved Evjetun leirsted når hans kontrakt går ut 7. juni. Han ønsker
seg over til arbeid innenfor skole. Familiesituasjonen og situasjonen med
mye pendling er også en medvirkende faktor til avgjørelsen.
Situasjonen ved Evjetun er imidlertid en helt annen enn ved samme
tidspunkt i fjor og resultatet for de to første mnd. er betydelig bedre enn for
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i fjor. Regionadministrasjonen har vært i kontakt med to kandidater til
stillingen, men de er ikke aktuelle for stillingen. Regionadministrasjonen
prioriterer arbeidet med å finne en erstatter til stillingen høyt i tiden som
kommer.
*Stillingen som områdearbeider i Vest-Telemark ble flyttet til en egen sak
(RS 14/19) da dette er en sak der regionstyret må gjøre vedtak.
*Regionleder orienterte om personalsaken ved Evjetun. En har endelig
kommet frem til en skisse for sluttavtale som partene i saken er enige om.
Denne skal signeres i løpet av kort tid og være gjeldende fra 1. mai.
Sluttføringen av avtalen følges opp av regionleder i dialog med NLM
personal.
*Saken knyttet til Sødal Bedehus har ikke kommet nærmere noen løsning
siden sist regionstyremøte. Et møte med styret i stiftelsen Sødal Bedehus
har blitt avholdt, men forslag til løsning fra eiergruppen ble avvist av
stiftelsen. Eiergruppen engasjerer nå en jurist som vil kunne gi faglige råd i
den videre prosessen.
Vedtak:
Regionstyret tar informasjonen fra regionadministrasjonen til orientering.

Sak
Norsjø Ungdomssenter
10/19
Saksdokument til denne saken:
• 1019 Referat fra møte på Norsjø
Regionadministrasjonen har fulgt opp saken etter sist
regionstyremøte på følgende måte;
*Alle foreninger i Telemark og frivillige tilknyttet Norsjø ble invitert til
et møte om Norsjøs fremtid på Norsjø 12. mars. Det var ca. 25
personer til stede på møtet.
Regionadministrasjonen innledet til samtalen og pekte på et synkende
behov for leirsteder, som en konsekvens av samfunnsutviklingen de
siste tiårene. Dette har medført salg av leirsteder både i NLM og andre
organisasjoner de siste årene. Det ble også lagt frem en oversikt over
den økonomiske utviklingen ved Norsjø de siste 12 årene, som til
sammen utgjør et underskudd på 1,8 mill.
De fremmøtte ble deretter bedt om å komme med innspill til hvilke
behov de ser for Norsjø i tiden fremover og til vurderingen av de ulike
alternativene (Gavemobilisering, større grad av dugnadsdrift og salg).
De var fra de fremmøtte mest fokus på alternativet knyttet til
dugnadsdrift/selvstellsdrift.
*Administrasjonsleder har etter kontakt med NLM Økonomi fått
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utvidet kassekreditten for Norsjø fra 50` til 300`. Det er også innvilget
avdragsfrihet på lånet i 2019. Dette innebærer at den økonomiske
situasjonen er under kontroll på kort sikt.

I samtalen om saken på regionstyretmøtet det stilt spørsmål ved
realismen i alternativet knyttet til selvstellsdrift. Regionstyret støtter
et forslag fra regionadministrasjonen om at det må utarbeides en mer
konkret plan for en slik løsning, hvor folk forplikter seg til
dugnadsinnsats. Administrasjonsleder bes om å følge opp dette
sammen med initiativtager til dette forslaget på møtet som fant sted
på Norsjø.
Det nevnes videre at det er vanskelig å se at leirstedsaktiviteten har
vært en suksesshistorie for NLM. Vi får tenke at denne aktiviteten har
vært viktig i Guds rike, men vi må dessverre fastslå at det de fleste
plasser ikke har hatt store virkninger for NLMs arbeid. Svært få av de
som har vært på leir på Norsjø er for eksempel aktive i NLM i dag.
Det stilles også noen spørsmål ved en løsning som innebærer en
videre dugnadsdrift ved Norsjø. Dette vil uunngåelig trekke folk ut fra
lokalt engasjement. En må vurdere om det er en riktig og strategisk
bruk av de frivillige ressursene i Telemark.
Vedtak:
Det må lages en forpliktende dugnadsplan, om en løsning med videre
dugnadsdrift av Norsjø skal være et alternativ. En slik plan må være
ferdig utarbeidet og regionstyret i hende i løpet av våren. Dersom ikke
dette lar seg realisere er en nødt for å gå videre med en salgsprosess.
Administrasjonsleder følger opp arbeidet med den forpliktende
dugnadsplanen. Det blir også tatt en kontakt med etterkommer av
giverne av Norsjø for å avklare hans interesse for stedet ved et evt.
salg.
Regionstyret ber også om at saken belyses grundig under
regionårsmøtet 25. mai.

Sak
Regionkonferanse
11/19
Saksdokument til denne saken:
• 1119 Utkast til program – Regionkonferansen 2019
Regionkonferansekomiteen har de siste månedene jobbet med
planleggingen helgen på Evjetun 24.-26. mai. Ranveig Gullord Solli
leder komiteen og store deler av programmet er på plass.
Konferansen starter med konsert av gruppen Tidløs fredag kveld.
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Nytt av året blir en samtalebolk om fellesskapsbyggende arbeid i
regionen etter selve regionårsmøtet. Felleskapsutviklerne Marit
Andersen og Jarleif Gaustad vil innlede til og lede denne sekvensen før
en går videre til gruppearbeid relatert til spørsmål de har utarbeidet.
Søndag morgen vil det også bli en sekvens knyttet til NLMs
strategiarbeid, og det er viktig at det gis god informasjon om
viktigheten av å delta også i dette arbeidet.
Sonja Leirvik og Brit Kari Urdal har jobbet med opplegget for de yngre
generasjoner til helgen, og det er et godt tilbud på plass for denne
gruppen.
Vedtak:
Regionstyret tar informasjonen om regionkonferansen til etterretning.
Regionstyret ber videre om at det gis god tid til samtale/innspill i
årsmøtet da dette er den anledningen folk har til å uttrykke seg om og
påvirke arbeidet i regionen. Regionstyret ber også om at det gis tydelig
informasjon rundt situasjonen på Evjetun leirsted og Norsjø
Ungdomssenter.

Sak
Høringsutkast – Ordning for gudstjenesten
05/19
Saksdokument til denne saken:
• 1219 Høringsutkast – Ordning for gudstjenesten
I lys av utviklingen rundt stadig flere forsamlinger og menigheter har
behovet for faste ordninger for gudstjenesten blitt meldt og etterlyst.
Det har resultert i det vedlagte høringsutkastet fra NLM sentralt.
Høringsutkastet har blitt sendt ut til alle
forsamlinger/fellesforsamlinger i NLM, og det bes også om innspill fra
regionstyrene i NLM.
Fra regionstyret i Region sør uttrykkes det at høringsutkastet kan
skape føringer for hvor NLM ønsker at utviklingen skal gå – inn mot
møter/gudstjenester med en mer høykirkelig ramme. En stor grad av
frihet og bruk av nådegavene er helt sentralt i vår bedehustradisjon og
et slikt høringsutkast skaper bekymring/forvirring rundt dette.
Det er en forståelse for at høringsutkastet skal være et dokument som
kan brukes ved behov og som samler dagens ulike dokumenter
knyttet til liturgi i ett dokument. Dette er i seg selv ryddig, men det må
understrekes/komme tydeligere frem at dette er ment som en
«ressursbank» og ikke som noen mal det jobbes for å innføre fra NLM
for de ulike felleskapene/forsamlingene.
Det må også avklares hvor dette dokumentet blir publisert. Vil det bli
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publisert på nettsiden til NLM eller skal det sendes ut til våre
forsamlinger/fellesskap?
Vedtak:
Regionleder utarbeider et svar med regionstyrets betraktninger om
høringsutkastet for gudstjeneste i NLM, og sender dette til leder for
NLM Norge.

Sak
Ansettelse av ny UNG-leder
13/19
Brit Kari Urdal leverte 9. mars sin oppsigelse fra stillingen som UNGleder i NLM region sør, med virkning fra 1. mai 2019 (Deretter 3. mnd.
oppsigelsestid).
En viktig stilling i regionen står dermed ubesatt fra høsten 2019.
I henhold til prosedyrene for ansettelser i NLM skal innstillingsrådet
nedsettes av regionstyret. Det anbefales i retningslinjene at daglig
leder for NLM Ung (Evt. leder NLM Norge) og leder av BUR i regionen
inngår i rådet.
Vedtak:
Regionstyret retter en stor takk til Brit Kari Urdal for jobben hun har
gjort som UNG-leder i Region Sør. Regionstyret setter stor pris på den
modige og gode ledelsen hun har stått for i årene som UNG-leder.
Regionstyret ber regionadministrasjonen lyse ut stillingen og nedsetter
et innstillingsråd bestående av leder for NLM Ung, leder av BUR og en
ekstra representant fra BUR (Marit L. Kristensen) og regionleder.

Sak
Ansettelse av områdearbeider i Vest-Telemark
14/19
Saksdokument til denne saken:
• Områdearbeider Vest-Telemark – Innstilling fra
innstillingsrådet
Det ble mottatt en søknad på stillingen som områdearbeider i VestTelemark.
Et innstillingsråd bestående av Edgar Gamst Kristoffersen
(Påtroppende rektor ved Kvitsund), Kristen Salmelid
(Regionstyreleder) og Livar Veggeland (Regionleder) har gjennomført
intervju med kandidaten og innhentet opplysninger fra referanser.
Innstillingsrådet kommer med følgende innstilling til regionstyret:
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«Innstillingsutvalget vil på bakgrunn av intervjuet og innhentede referanser gi en klar anbefaling
til regionstyret om at Dag Erik Asdahl ansettes som områdearbeider i Vest-Telemark.
Vi anser det slik at hans personlige egenskaper, utdanning og arbeidserfaring vil gjøre ham svært
godt egnet for stillingen, både i det kristne arbeid ved Kvitsund og i felleskapsbyggende arbeid i
Telemark.»

Vedtak:
Regionstyret støtter innstillingsrådets anbefaling og ber regionleder
sende innstillingen videre til generalsekretær som tar siste beslutning i
ansettelsesprosessen.

Møtedatoer 2019:
24.april, 25.mai (Konstituerende styremøte på årsmøte), 22.august, 9.oktober og 28.november.
Referent: Livar Veggeland

Kristen Salmelid
(Styreleder)

(Thorvald Handeland)
(Nestleder)

Kjellaug Inntjore

Kristin Kjebekk Aas

(Anders Martin Pedersen)

Egil Grindland
Ansattes representant

Tollef Byrkjedal, 1.vara
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