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NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND 

REGION SØR 

Grimstad, 19. august 2020 

Regionstyret, NLM Region sør 

Referat fra regionstyremøte 19. august 2020 

STED: Misjonsalen i Grimstad! 
Til stede: Thorvald Handeland (styreleder), Kristen Salmelid, SnefridAxelsen, 

Kjellaug Inntjore, Svein Andersen og Njål S. Kristensen (1.vara). 
Forfall: Egil Grindland (Ansattes repr.) 
Til stede fra adm.: Leif Holthe (fungerende administrasjonsleder), Sonja Leirvik (konstituert UNG 

leder) og Sven Åge Solli (fungerende regionleder) 

Åpning: Leif Holthe leste fra 2. Tim 1,7 Motløshets ånd er ikke fra Gud, men visdoms 
ånd 

Sak 
26/20 

Godkjennelse av innkalling Ansv. 

Vedtak: 
Regionstyrets godkjenner innkallingen til styremøtet 19.08.20. 

Sak 
27/20 

Årshjul og orienteringer Ansv 

Saksdokumenter: Årshjul-link 
27-20-5 20200602 Referat IMF, Normisjon 
og NLM 
27-20-6 2020 styrer i Region sør 

1. ÅRSHJUL, rask gjennomgang for å sikre at årlige og
jevnlige ting blir fulgt opp

2. Ansettelse av koordinator for Sommertreff og eventuelt
Sommer på Kvitsund.

3. UNG-leder, holdes varmt i møte med andre regioner og
HK

4. Studietur for ansatte høsten 2021.
5. Ledersamling IMF, Normisjon og NLM, referat, felles

styremøte 28/10.
6. Hvem er med i hvilke styrer
7. Intern og ekstern informasjon, dette kan bedres og vi

prøver fremover og strukturere dette og ikke minst ligge
mer i forkant med info og MF av ulike regionale
arrangement og leirer.

Leif 

Sonja 

SÅ 

SÅ 
SÅ 

Leif 
SÅ 

https://nlm.sharepoint.com/:u:/r/sites/archive-2020-02-21T133342Z/regioner/sorny/administrasjon/admin/Styredokumenter/%C3%85rshjul.url?csf=1&web=1&e=L00ZPg


8. Det er sendt ut invitasjon til en fellessamling med tanke 
 på årets julemesser. Det er mange som har mange  
 spørsmål om hvordan vi best mulig skal kunne 
 gjennomføre julemesser dette året på grunn av 
 koronasituasjonen. Derfor har vi valgt å invitere til en 
 fellessamling mandag 24.august klokka 19.00 i 
 Misjonshuset i Kristiansand. En samling med idèmyldring, 
 spørsmål, inspirasjon og fellesskap! 
 
 
Vedtak: Regionstyret tar informasjonen fra 
regionadministrasjonen til orientering. 
Ang, pkt.2, ansettelse av koordinator for Sommertreff og 
«Sommer på Kvitsund» gir regionstyret regionledelsen 
fullmakt til å ansette den de mener er best skikket. 
 

Leif 

   
Sak 
28/20 

Regionårsmøte 26. september 2020 og 
regionkonferansen 2021 

 
Ansv. 

 Saksdokumenter: 
Program, Regionårsmøte 2020, 26. sept. 
11:00 Velkomst. Sven Åge Solli   
11:05 Sang? Eli Loland    
11:10 Bibel- og visjonstime Jon Lia   
11:45 Sang? Eli Loland     
11:50 Årsmeldinger + Regnskap/budsjett Sven Åge og Sonja
 "Ordstyrer: Thorvald Handeland" 
12:30 Valg (+ Noe sang?) Eli Loland  *Presentasjon 
av kandidater  
               Valgkomite v/Jakob Jakob Hånes  
Blomster til de som går ut av styret: 
Kjellaug Inntjore, Rune Espevik, Jakob Hånes og Aud Jorun Aas  
Ansv. Sven Åge Solli, Senait 
   
13:30 Mat. (medbragt niste?) Leif Holthe  
  
14:15 Intervju med nyansatte og utsendinger:  
Jon Lia, Signe Olava L.Birkeland, Sverre  Høgsås.  Familen Vargas og 
Drevdal " Ansv: Ellen Sørlien, Sven Åge Solli    
14:50 Misjonsklipp/film + Kort info om nettressurser. Leif Holthe 
15:00 Samtale om arbeidet Marit Andersen, Leif Holthe 
Forslag til spørsmål; Om du var sjef, hvordan ville du brukt de ansatte i 
region sør?      
Vil du bruke de ansatte konsentrert på noen steder, eller tynnere 
utover større områder?      
Vil du bruke mer ressurser her i regionen eller ute?  
16:30 "Sang. Eli Loland 
Avslutning, neste reg.konferanse". Sven Åge Solli  
 

Leif 



REGIONKONFERANSEN 2021 BLIR 24/4 I Q42. Vi håper å kunne 
videreføre de komiteer og det arbeid som ble startet opp. 

Vedtak: Regionstyret godkjenner programmet for 
regionårsmøte 26/9 2020 med små justeringer. 

Årsmeldingene sendes til regionstyret for kommentarer og 
godkjennelse. Frist for tilbakemelding er søndag 23/8. 

Ang. regionkonferansen i 2021 får Vidar Nilsen og Ranveig 
Solli mandat til å planlegge denne 24/4 i Q42 i Kristiansand og 
de må få med seg det antall personer som er nødvendig i 
komiteen. 

Sak 
29/20 

Møte med gjenbruksbutikkene Ansv. 

Saksdokumenter: 29-20 Prosjektplan samhandling Gjenbruk-NLM 

Gleder og sorger med å drive gjenbruksbutikk. 
NLM Gjenbruk er ett vesentlig bidrag i NLM familien. 
En ting er det økonomiske som NLM er avhengig av for å kunne drive 
arbeid både her i Norge og på ulike felt ellers i verden. 
En annet og like viktig mulighet er møtepunktet med mennesker som 
ikke er å se på møter. 
Hvordan er det mulig å utvikle dette? Kan Regionen bidra? 

Fra Gjenbruksbutikkene: Astrid Rannestad, Lillesand 
Oddvar Skaiaa, Lillesand 
Hjørdis Kjellevik, Kristiansand 
Terje Fossdal, Mandal 
Solfrid Soteland, Mandal, forfall 
Bjørg Harestad, Skien, forfall 

Vedtak: Regionstyret takker for møte og informasjon. Det blir 
presisert hvor viktig NLM Gjenbruk er for arbeidet i NLM, både 
menneskelige og økonomisk. Regionstyret er svært 
takknemlige for den innsatsen som blir gjort i alle våre fire 
gjenbruksbutikker, hjertelig takk! Regionstyret vektlegger 
viktigheten av NLM sine overordna mål for sine 
gjenbruksbutikker: 

- Flere kan oppleve et møte med Jesus
- Å reise mer penger til prosjektene/diakoni
- Styrke og rekruttere til NLM sine misjonsfelleskap
- Styrke NLM sitt flerkulturelle arbeid i Norge

SÅ



Sak 
30/20 

Norsjø Ungdomssenter, veien videre Ansv. 

 Saksdokumenter: mappen «30-20 Norsjø» 
 Tidligere behandling i regionstyret 
 sak 11/20, 17/20 23.april og 27. mai 
 I tillegg har saker om veien videre for Norsjø vært  
 behandlet i flere år på kretsårsmøter for Telemark 
 krets, styremøter i kretsstyret for Telemark og 
 regionstyret for region sør 
 
Saksbehandling/prosess 
Det er sendt ut brev og undersøkelse til vel 200 personer i Telemark. 
41 personer har svart og 56,10% av disse ønsker salg av Norsjø til Jarl 
Olav Rugtveit. Selv om flertallet ønsker salg anbefales det også å 
vektlegge begrunnelser fra de som har svart på undersøkelsen. 

- Det er laget ett prosessnotat for å vise hva som er gjort og til 
hvilket tidspunkt. 

- Det foreligger også ett arbeidsdokument i forhold til avtale 
med Jarl Olav Rugveit 

- Det er laget en oversikt over arrangement som er tenkt 
gjennomført på Norsjø i 2021, dette er viktig signal overfor de 
som mener at arrangementene og leirene forsvinner om 
Norsjø selges 

- Svar er sendt til de som ønsket det, ref. 30-20 svar på 
spørsmålene … 

 
Norsjøstyret hadde møte 6/8 hvor de gjorde følgende vedtak: 
Styret ønsker ikke salg av Norsjø. Styret er delt i synet på videre 
driftsform mellom å drive videre i dagens form (alt. 4) eller redusere 
bemanningen (alt. 3).Dersom det ikke skulle være mulig ønsker styret 
å gå for salg av kun internatene (alt. 2). 
 
Styret vil vektlegge de unges svar (ID39) og ikke gå for salg på 
nåværende tidspunkt. Styret vil også vektlegge betraktningene om at 
Norsjø må ses på som et misjonsarbeid (ID38) og derfor ikke må ses 
på som et lønnsomt/overskudds prosjekt. 
 
Styret ser at andre regioner satser på leir og leirarbeid. Både region 
øst og region sør-øst har egne leirarbeidere som arbeider med 
hovedvekt på leir og lagsarbeid, gjerne i tilknytning til et bestemt 
leirsted, som f.eks. Solbukta i region øst. Styret mener at å satse på 
noe slikt er veien å gå for framtidig barne- og ungdomsarbeid i 
regionen, herunder leir og leirvirksomhet. 
 
Strategi 
Flere strategier har de siste årene pekt på at barne- og 
ungdomsarbeid først og fremst drives ut fra lokale ressurser og 
initiativ. Regionen sine leirer har de siste årene opplevd en nedgang i 
antall leirdeltakere, flere leirer har vært avlyst i mangel av deltakere 
og mangel av ledere. Flere og flere misjonsfelleskap reiser også på 

SÅ 



egne weekender/leirer og det viser seg gang på gang at weekender 
som kommer fra lokalt initiativ får mye større oppslutning enn om 
regionen står som arrangør. 
 
Leirstedbehov 
Det er skrevet og sagt mye om at leirer er fullt mulig å drive uten å 
selv å ha eget leirsted. Når leirarbeidet startet en gang på 1950 tallet 
var det i stor grad bedehusene som huste deltakerne. I dag er det 
mange muligheter for å drive leir, også for dem som ikke har eget 
leirsted. Det er mange andre leirsteder som står tomme store deler av 
tiden og avhengig av type leir har en god del forsamlingslokaler 
fasiliteter som fungerer greit å arrangere leir i. På skolene våre er det 
også gode muligheter for å kunne ha leirer. Når det gjelder 
arrangement for voksne er den klare tendens at færre og færre 
ønsker å overnatte, men heller kjøre frem og tilbake til 
arrangementet. Med en slik utvikling kan vi ha voksenarrangement i 
hvilket som helst forsamlingslokale, dermed er vi mer fleksible i valg 
av sted. 
 
Økonomi, 
Adm. leder (Sven Åge) har sett på regnskapet for de 12 siste årene og 
regnskapet viser underskudd alle år unntatt 2014. I 2014 var det ikke 
ført rentekostnad på lånet, samtidig var det rekordresultat fra 
Norsjødagen. Riktignok viste resultat for 2010 et overskudd på kr. 
533.523 men det var etter gave fra eier på kr. 560.000 
 
Grunnen til at Norsjø (på tross av underskudd) likevel har klart å 
opprettholde en drift, er at avskrivningskostnadene ikke tapper 
bankkontoen på kort sikt. Selv etter fratrekk av 
avskrivningskostnader er det likviditetsmessige overskuddet som 
regel (10 av 12 år) under kr.100.000. Med en slik drift over flere år, 
er det lite muligheter for et sunt vedlikehold og oppgradering. 
 
Når bygningsmassen på denne måten forfaller er vi inne i en 
«negativ spiral» fordi forutsetningene for utleie reduseres. 
Mulige leietakere ønsker kvalitet på det de skal leie og vi har mindre 
frimodighet for å øke prisene om ikke bygningsmassen er av 
oppdatert kvalitet. Kundegrunnlaget har etter min vurdering vært 
rimelig stabilt over de 12 siste årene. 
 
Utviklingen de siste årene lider dagens drift under, og det vil bare bli 
vanskeligere og vanskeligere og drifte stedet med en sunn økonomi. 
 
Så vil det alltid være mulig å stille spørsmål ved om de ansatte, de 
som sitter i styret og eierne er de rette til å drive og forvalte 
leirstedet. Ut fra dagens forutsetninger og min vurdering, vil det 
være svært krevende å drifte Norsjø i økonomisk balanse samme 
hvem som er ansvarlige. 
 
Innspill fra regionledelsen 



Om vi i regionledelsen skal kunne mene noe om denne saken anser 
vi denne muligheten for salg for en gavepakke. Det er ikke ofte vi får 
muligheten for å selge ett nedslitt leirsted til arvingen av de som gav 
tomta til Norsjø. Attpåtil har han syn for vårt arbeid og ønsker at vi 
skal kunne fortsette med samme type- og antall arrangement. 

Selvfølgelig har vi ingen garanti mot at en kjøper selger stedet i igjen 
til andre, men pr. nå er det ingenting som tilsier at mulig kjøper vil 
gjøre det. Han har behov for overnatting for sine medarbeidere og 
det er derfor han kjøper. Det er også av stor verdi, slik vi ser det at vi 
slipper det økonomiske ansvaret og ansvaret for vedlikehold og 
oppgradering. 

Innstilling til HS:
Regionstyret innstiller til salg av Norsjø Ungdomssenter til Jarl Olav 
Rugtveit med overdragelse 1. januar 2021. Regionledelsen får 
fullmakt til å forhandle avtale om pris og NLMs videre bruk av 
Norsjø. Regionstyret gjør endelig vedtak om godkjenning av pris og 
avtale før det effektueres.
Regionstyret ser at det hos misjonsvenner i Telemark er ulike syn på 
salg eller fortsatt drift. Det som likevel taler for salg er på den ene 
siden et høyt oppgraderingsbehov kombinert med utfordringer med 
å drive stedet med overskudd, og på den andre siden at vi i alle fall 
de første årene får mulighet for samme antall arrangement og leirer 
som tidligere, og at behovet for dugnad med vedlikehold faller bort.
Det er viktig at regionen videre har et sterkt fokus på å styrke 
arbeidet i Telemark med ansatte. Det erkjennes at utviklingen av 
NLM sitt arbeid i Telemark ikke har hatt det fokus og den vekst vi 
hadde ønsket etter regiondannelsen.
Det er også viktig å ivareta bestyrerparet på en god og ryddig måte i 
oppsigelsesprosessen.
«Bestyrerboligen» har eget gårs- og bruksnummer. De ansatte på 
Norsjø får førsterett til å kjøpe boligen til takst, ellers selges den på 
det åpne boligmarkedet.

Sak 
31/20 

Økonomi pr. juli 2020 Ansv. 

Saksdokumenter: Ettersendes når eller om det er klart 

Vedtak: Regionstyret tar midlertidig rapport pr. juli 2020 til 
etterretning. Om dette blir resultatet i endelig rapport er det 
på tross av situasjonen rundt korona en meget positiv 
utvikling. Totale driftsinntekter har økt med 510 tusen i 
forhold til budsjett og overskuddet er 2,2 millioner høyere enn 
budsjett. Det er lavere lønnskostnader som følge av 
permitteringer som i hovedsak gjør resultatet. 

SÅ



 

   
Sak 
32/20 

Styreevaluering Ansv. 

  
Saksdokumenter: 32-20 Styreevaluering 
 
Hvert år kan det være nyttig å evaluere styrearbeidet, forbindelsen 
mellom styret og regionledelsen … 
 
 
Vedtak: Utsettes til et senere styremøte. 
 

 

   
 
Forslag til kommende regionstyremøter 2020 

 
14. oktober, Misjonssenteret i Skien 
- regionstyreinstruks 
- dokumentet «Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser» 
- kalle inn Norsjøstyret og barnehagestyret for Tinnesmoen 
- behandle budsjett 2021 
 
28. oktober Kl.18:00, Felles regionstyremøte mellom ImF, Normisjon og NLM på Evjetun 
 
25. november, Misjonssalen i Grimstad 
- kalle inn styret for DRUS 
 
10. desember, Undeland Misjonsgård 
- julebord for ansatte, regionstyret og BUR med eventuelle ektefeller 


