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NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND 

REGION SØR 

Skien, 14. oktober 2020 

Regionstyret, NLM Region sør 

Referat fra regionstyremøte 14. oktober 2020 

STED: Misjonssenteret i Skien 
Til stede: Thorvald Handeland (styreleder), Kristen Salmelid, Snefrid Axelsen, Kristin Hauan, 

Svein Andersen, Egil Grindland (Ansattes repr.) og Njål S. Kristensen (1.vara). 
Til stedet på Teams: Svein Andersen og Sonja Leirvik (konstituert UNG Leder 
Til stede fra adm.: Leif Holthe (fung. administrasjonsleder) og Sven Åge Solli (fung. regionleder) 

Åpning: Sven Åge Solli hadde åpning med Guds hellighet som tema. 

Sakliste 

Sak 
34/20 

Godkjennelse av innkalling Ansv. 

Vedtak: 
Regionstyrets godkjenner innkallingen til styremøtet 19.08.20. 

Sak 
35/20 

Årshjul og orienteringer Ansv 

Saksdokumenter: 
Årshjul-link 
35-20-2 202009 Stillingsinstruks og oppgaveliste Mathias 
Bråthen 
35-20-2 20200801 instruks Mathias Eftevand 
35-20-3 Ung-leder - NLM region sør - Norsk Luthersk 
Misjonssamband 
35-20-4 Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser 
35-20-6 Referat årsmøte region 

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

2. Instrukser koordinator for Sommertreff og sommer på
Kvitsund og Mathias Eftevand

3. UNG-leder, utlysning

Leif 

SÅ 

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
https://nlm.no/bidra-i-arbeidet/tjeneste/tjeneste-i-norge/stilling-ledig-norge/2020/09/ung-leder---nlm-region-sor/


4. Gjennomgang av dokumentet «Retningslinjer for
håndtering av seksuelle krenkelser»

5. Informasjon om taushetsplikt og informasjon utad.
6. Referat årsmøte region, til info USIGNERT!

Vedtak: Regionstyret godkjenner instruksene og tar 
informasjonen fra regionadministrasjonen til orientering. 

Leif 

SÅ 

Sak 
36/20 

Møte med eierstyret for Tinnesmoen 
barnehage 

Ansv. 

Mulige spørsmål til samtale: 

Gleder og sorger med å drive barnehage. 

Hva er bra med Tinnesmoen barnehage? 
Hva er utfordringer for barnehagen? 
Hvordan er kontakten med Tinnesmoen bedehus og NLM sitt 
arbeid der? 
Hvordan fungerer styret? 
Hvordan er det ønskelig at regionen bidrar? 

Vedtak: Regionstyret takker for informasjonen og for det 
arbeidet som styret og ansatte gjør. En stor innsats gjennom 
mange år i en av de største barnehagene i NLM (87 
barnehageplasser). I forhold til regionens bidrag/hjelp, er det 
mulig for regionen å hjelpe styret med noen penger til 
avslutning for barnehageansatte i Tinnesmoen på Norsjø – ja 
det går fint. 

SÅ

Sak 
37/20 

Møte med styret for Norsjø Ungdomssenter Ansv. 

Saksdokumenter: 37-20 20200924 HS vedtak om salg av Norsjø 
37-20 Tanker om region sør 

Hva er viktig for folk i Telemark fremover? 
Møte i Skien 28/9-20 gav signaler om å satse på BU arbeid. 
Regionen ser det som viktig å få til lokalt jevnlig BU arbeid. 
Hvor skal vi satse? 
Hvilke arbeidsoppgaver skal nye ansatte ha/hvordan skal de jobbe? 

Vedtak 37/20: Regionstyret takker for informasjonen om 
Norsjø fra styreleder i Norsjøstyret og samtale om fremtidig 
arbeid i Telemark. Det kom frem flere ønsker og forslag for 
arbeidet i Telemark og dette blir tatt med i det videre arbeidet 
med økt fokus på Telemark. 

Videre informerte regionstyreleder og regionleder om den 
pågående prosessen med salg og personloppfølging. 

SÅ



Resten av saken føres i B-protokoll

Sak 
38/20 

Styreevaluering, (utsatt fra møte 19/8) 
Ansv. 

Saksdokumenter: 38-20 Styreevaluering 

Hvert år kan det være nyttig å evaluere styrearbeidet, forbindelsen 
mellom styret og regionledelsen … 

Vedtak: Styret ønsker å sette av en time på neste styremøte 
(25/11) for å se på «Styreevaluering». 

Leif 



Sak 
39/20 

Regionstyreinstruks Ansv. 

Saksdokumenter: 39-20 Styreinstruks regionstyret 

Gjennomgang av styreinstruks for regionstyret 

Vedtak: Styret fastholder gjeldende «Styreinstruks for regionstyret, 
NLM region sør». 

Leif

Sak 
40/20 

Regnskap august 2020, utsettes til nov-20 Ansv. 

Saksdokumenter: 40-20 202008 Resultat denne periode og hittil i år, 
mot budsjett og fjorår 

Rapport for august -20 viser ett regionbidrag på kr.2.552.984. 
Det er 1.609.065 høyere enn for samme periode i 2019. 
Vi vet at i hovedsak skyldes dette lavere lønnskostnader pga 
permitteringer. Men det viser seg også en positiv økning i 
gaveinntektene i forhold til 2019 på kr. 587.930. 

Vedtak: Regionstyret utsetter denne saken til november møte 
2020. 

SÅ

Sak 
41/20 

Budsjett 2021 Ansv. 

Saksdokumenter: 41-20 2021 Budsjettrapport pr.avd… 

Budsjett for 2021 er satt opp med ett avd. resultat (regionbidrag) på 
kr.5.415.101. I forhold til resultat fra 2019 er det kr.1.225.217 mindre. 
Hovedsakelig skyldes dette at det er lagt inn flere stillinger i Telemark, 
enn tidligere år. 
Ordinær lønnsjustering som vi er bedt om å legge inn fra 1/1-21 er på 
1,6% og i kr. blir det 131.815. 
Om noen år kommer flere av våre ansatte til å gå av med pensjon. 
Ansatte ressurser som nå er satt opp i Telemark erstatter til en viss 
grad disse, men da på forskudd. Ellers bør deler av disse stillingene 
ytterligere erstattes med ansatte i Telemark, den dagen de faktisk 
slutter. På bakgrunn av kommunikasjon mot Telemark og 
salgsprosessen med Norsjø er det høyst nødvendig med økt fokus i 
Telemark. Agder har over dobbelt så mange ansatte ressurser knyttet 
opp mot områder og forsamlinger som det Telemark har. I tillegg bor 
alle andre ansatte som ikke direkte er knyttet til en forsamling i Agder 
(med unntak av 40%). Pr. 2019 bodde det 306.849 mennesker i Agder 
og i Telemark bodde det 173.318. 

SÅ



Det er lagt inn en gave økning på 2,6%, mulig at dette er for defensivt, 
men samtidig er det mer enn det som utviklingen de siste årene viser. 

Vedtak: Regionstyret godkjenner budsjettet og ber 
administrasjonen om å legge en langsiktig strategi for 
arbeidet i Telemark sammen med «misjonsvenner» der. Denne 
strategien ber regionstyret om å få som sak i ett av sine første 
møter i 2021. 

Sak 
42/20 

 Ansv. 

Føres i B-protokoll

SÅ

Fremtidige regionstyremøter 2020

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, ??? Usikkerhet om det blir for trangt på Undeland
- julebord for ansatte, regionstyret og BUR med eventuelle ektefeller

Referent: Sven Åge Solli 



 
      
Thorvald Handeland Kristen Salmelid Kjellaug Inntjore 
(Styreleder) (Nestleder) 
 
 
 
      
Snefrid Axelsen Svein Andersen Egil Grindland 
  (Ansattes representant) 
 
 
  
Njål S. Kristensen, 1. vara 


