
Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør | 09.03.2020 

Side 1 av 7 

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør
Dato: 09.03.2020 

Tid: 17.30 – 21.00 

Sted: Imekollen barnehage, Mandal 

Til stede: Thorvald Handeland (styreleder), Kristen Salmelid, Kjellaug Inntjore, 
Snefrid Axelsen, Svein Andersen, Egil Grindland (Ansattes repr.) og Njål S. 
Kristensen (1.vara).  

Annen informasjon:  
Fra administrasjonen: Sven Åge Solli (Administrasjonsleder) og Livar Veggeland 
(Regionleder). Forfall: Andreas Årikstad (Konst. UNG-leder) 

Kristen Salmelid åpnet møtet med andakt om mennesker som fikk «Uventet besøk fra Jesus». 

Sak 
06/20 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: 
Regionstyrets godkjenner innkallingen til regionstyremøtet 09.03.20. 

Sak 
07/20 

Orienteringer 

1. Pågående ansettelsesprosesser i regionen.
a) UNG-leder

2. Regionkonferansen 2020
3. Studietur høsten 2020

1a) Etter at regionen gikk ut og etterlyste tips om navn til stillingen som 
UNG-leder har det kommet inn en god del navn. Regionstyret ble orientert 
om disse. Ansettelsesutvalget vil gjennomgå listen og gå i gang med arbeid 
med å kontakte/utfordre personene til en nærmere prat/intervju om 
stillingen.  

2) Veldig mye er på plass til regionkonferansen. 30.000 mennesker er nådd
med promovideoen som ble lagt ut på Facebook, i tillegg til visninger i
forsamlinger og felleskap i regionen. Programmet for konferansen er laget
og trykkes opp og legges ved neste nummer av Utsyn i Region sør. Det blir
seminarer ved Espen Ottosen, Runar Mulelid, Marianne Fjell, Øivind
Benestad, Marit Andersen og Andreas Årikstad.

3) Det planlegges studietur «I Paulus sine fotspor» fra 3. til 9. november.
Odd Rannestad er ansvarlig for turen som han tidligere har gjennomført
med andre grupper og laget et gjennomarbeidet opplegg for.

For at turen skal bli mest mulig rimelig er den lagt til vintersesongen i Hellas. 
Den koster da ca. 12.000 pr. person, og lederteamet har bestemt at det blir 
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en egenandel på 5000.- til 7500.- (Avhengig av hvor mye en jobber) for de 
som ønsker å være med. Totalkostnaden for regionen vil anslagsvis bli 
mellom 35.000-50.000 ut ifra nåværende interesse.  

De som blir med på turen skal gjennom bibelstudier, og et eget 
studieopplegg med to felles kvelder, i forkant av turen. Vi mener dette er en 
tur og en investering som vil gi mye igjen, både for de ansatte, men også for 
arbeidet vårt.  

Vedtak: 
Regionstyret tar informasjonen fra regionadministrasjonen til orientering. 

Sak 
08/20 

Imekollen barnehage 

NLM utarbeidet i 2019 en strategi for barnehagearbeidet i Norge. 
Denne innebærer at det skal arbeides for å styrke samhandlingen 
mellom barnehagene, lokale felleskap og regionene.  

Områdearbeider (Jon Lia) og regionleder hadde tidligere i år et møte 
med styret i barnehagen for å snakke om hvordan en kan øke 
samhandlingen mellom barnehagen, Misjonssalen i Mandal og 
regionen, i henhold til NLMs strategi.  

Tema som ble drøftet der var en styrkning av regionens besøk i 
barnehagen, gjennom formidling/andakter og arbeid knyttet til 
familiene som har barn i barnehagen (Eksempelvis kurs om 
trosformidling i hjemmet eller ekteskapskurs).  

Det ble også drøftet om det var mulig å få til en ordning med en 
«barne- og familiearbeider» som er delvis tilknyttet barnehagene i 
regionen, slik man har i Region sørvest.  

Starten på regionstyremøtet gikk med til presentasjon av arbeidet i 
Imekollen v/styrer Synnøve Gautesen Helliesen og de pedagogiske 
lederne i barnehagen. De sistnevnte presenterte hvert sitt emne om  
«Lekbasert læring», «Hjerteprogrammet» og «Trygghetssirkelen».  

Barnehagen, som nå har tre avdelinger, hadde i fjor 40-årsjubileum. I 
2006 brant barnehagen ned til grunnen, men gjenoppbyggingen som 
ble utført i etterkant av brannen har gitt barnehagen gode lokaliteter. 
Barnehagen har 7,4 årsverk med pedagoger og 5 årsverk med 
fagarbeidere, i tillegg til to assistenter og en lærling.  

Imekollen gjør bruk av den utvidede formålsparagrafen og er den 
eneste kristne barnehagen i Mandal. De opplever imidlertid at det er 
flere ikke-kristne, blant annet muslimske foreldre som sender sine 
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barn til barnehagen. 

Vedtak: 
Regionstyret setter stor pris på arbeidet som utføres av ledelse og 
ansatte i Imekollen barnehage. Regionstyret ønsker videre at det på 
ulike måter arbeides for å styrke samarbeid og samhandling mellom 
regionen og Imekollen barnehage i tiden fremover. Saken må også ses 
i sammenheng med RS 09/20.  

Sak 
09/20 

Nye stillinger: Barne- og ungdomsarbeidere 

Etter regionstyremøtet 28. november ble BUR bedt om å komme med 
sine anbefalinger for regionens prioriteringer av ansattressurser. BUR 
stiller seg positive til bruk av mindre stillinger som er lokalt plassert, 
og som har et mer dedikert ansvar for noen felleskap/forsamlinger.  

Når det gjelder ønsker for de ubesatte stillingsressursene (80%) 
innenfor barne- og ungdomsarbeidet ønsker BUR å prioritere følgende 
områder:  

*Vestre deler av Agder (Eiken, Konsmo, Lyngdal, Hægebostad)
*Aust-Agder (Birkeland, Dølemo, Tveit)

Resten av saken er ført i B-protokoll.
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Sak 
10/20   Undeland Misjonsgård 

Vi fikk under denne saken besøk av Odd Arild Eikeland (Styreleder) og 
Rune Slimestad (Daglig leder) fra Undeland leirsted.  

De orienterte om arbeidet som foregår på Undeland Misjonsgård. 
Leirstedet har blitt en misjonsstasjon i indre Agder hvor det avholdes 
søndagsmøter, møteuker, påskeleir for voksne, Undelandsuka og «Pizza 
på låven».  

Undeland har årlig en omsetning på ca. 1,5 mill. Gjelden har nylig blitt 
kraftig redusert som følge av gaver til nedbetaling av gjeld på nærmere 
1 mill.  

Styreleder og daglig leder uttrykker skuffelse og frustrasjon over det de 
mener er for lite fokus på leirarbeidet på Undeland. Sist høst ble en 
fullbooket leir avlyst som følge av at regionen ikke fikk tak i egnet 
hovedleder med teknisk kompetanse (Gameleir). Denne våren var kun 
en barneleir satt opp fra regionens side. Undeland mener selv det 
burde vært minst fem leirer i løpet av ett år, inkludert en ungdomsleir.  

Regionen ønsker å legge til rette for at det arrangeres to leirer 
kommende høst og det bør være en tettere dialog mellom Undeland og 
regionadministrasjonen enn det er i dag. Lite kommunikasjonen med 
Undeland har nok vært en av grunnen til utfordringene som i møtet ble 
tatt opp av Undeland. 

Vedtak:  
Regionstyret ber regionadministrasjonen holde en tettere dialog med 
Undeland Misjonsgård i tiden fremover. Spesielt gjelder dette ved 
planlegging av kommende leirvirksomhet og ved rekruttering av ledere 
til leirene.  

Sak 
11/20 Norsjø Ungdomssenter 

Saksdokument til denne saken: 

• 200309 Norsjø
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• Øvrige dokumenter i mappen «Norsjø saken»

Saken om driften ved Norsjø Ungdomssenter ble sist behandlet på 
regionstyremøtet 18. september 2019 (RS 3019), hvor det står at 
saken vil bli tatt opp til ny vurdering i mars 2020.  

Årsregnskapet for Norsjø endte med et underskudd på 28.084 i 2019. 
(Tilsvarende tall i 2018 var -314.449). Resultatet i 2019 løftes 
imidlertid av den ekstraordinære innsamlingen til nedbetaling av gjeld 
på ca. 130.000. Kassekreditten som ble innvilget vinteren 2019 ble i 
liten grad benyttet.  

Det er grunnlag for å si at driften på Norsjø i 2019 ble bedret 
sammenlignet med tidligere år, men driften gir enda ikke grunnlag for 
å sette i gang større utbedringer/investeringer som Norsjø har behov 
for i tiden fremover.  

Daglig leder ved Norsjø mener forutsetningene for videre drift er 
styrket sammenlignet med situasjonen høsten 2019, og melder om 
god booking for 2020. (Se saksdokumentet) De ansatte kjenner på 
tross av dette likevel på stor usikkerhet rundt fremtiden og regionens 
betraktninger/videre beslutninger rundt leirstedet.  

Daglig leder ønsker derfor at det utarbeides klare kriterier for hva som 
bør være forutsetninger for videre drift. En gjennomgang av kriterier 
for videre drift var også utgangspunktet for regionadministrasjonen 
for regionstyremøtet.  

Regionleder ble imidlertid 12. mars kontaktet av en interessent som 
ønsker å kjøpe leirstedet. I tilbudet ønsker han å legge inn en avtale 
om tilbakeleie til NLM, ettersom han selv kun trenger stedet i juli, 
august og september. Foreløpig er dette all informasjon om dette 
tilbudet.  

Regionstyret mener dette høres interessant ut. Det er imidlertid en 
del ting som må avklares før regionstyret kan ta stilling til et evt. tilbud 
om kjøp av Norsjø, eksempelvis pris og overtakelsestidspunkt.  

Vedtak:  
Regionstyret utsetter på bakgrunn av ny informasjon om kjøpstilbud 
behandlingen av RS 11/20 til neste regionstyremøte. 
Regionadministrasjonen bes om å avklare forhold rundt kjøpstilbudet i 
løpet av den neste tiden og legge dette frem for regionstyret.   

Sak 
12/20 Økonomi 

Saksdokument til denne saken:
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• 1220 – Årsregnskap Region sør

Årsregnskapet for 2019 viser samlede inntekter på 16 545 830. Dette 
er 332.230 høyere enn budsjettert. Det er en økning på 
fastgivertjeneste, prosjektgaver og enkeltgaver, mens generelle gaver 
fra misjonsfelleskapene har gått en del ned.   

Kostnadene ble på totalt 9 905 439. Dette er 535 947 lavere enn 
budsjettert. Dette er hovedsakelig som følge av reduserte 
lønnskostnader på grunn av ubesatte stillinger i deler av året.  

Totalt gir dette et resultat/regionbidrag på 6 640 317, noe som er 
868.103 høyere enn budsjettert.  

Vedtak:  
Regionstyret godkjenner årsregnskapet for 2019. 

2019 2018 
Differanse 
budsjett 

Inntekter 16 545 830 16 478 580 332 230 

Herav gaveinntekter 15 450 024 15 481 168 220 724 

Kostnader 9 905 439 9 892 552 -535 947

Herav lønnskostnader 7 682 293 7 611 049 -318 492

Resultat/regionbidrag 6 640 317 6 586 028 868 103 

Sak 
13/20   Forsamlingsarbeider Skien 

Saksdokument til denne saken:

• 1320 – Innstilling Skien

Saken er ført i B-protokoll. 
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Kommende regionstyremøter 
23. april (Gjenbruk, Kristiansand)
9. mai (Regionårsmøte Q42)

Referent: Livar Veggeland 

Thorvald Handeland Kristen Salmelid Kjellaug Inntjore 
(Styreleder) (Nestleder) 

Snefrid Axelsen  Svein Andersen  Egil Grindland 
Ansattes representant 

Njål S. Kristensen 
(1.vara) 


