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NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND 

REGION SØR 

Evjetun, 20. mai 2021 

 
Regionstyret, NLM Region sør 
 

Referat fra regionstyremøte 19. mai 2021 
 

 
STED: Evjetun Leirsted 
Til stede: Thorvald Handeland (styreleder), Kristin Hauan, Svein Andersen, 
 Rune Espevik (Ansattes repr.) og Njål S. Kristensen (1.vara). 
Til stedet på Teams: Kristen Salmelid og Snefrid Axelsen 
Til stede fra adm.: Sven Åge Solli (fung. regionleder) 
Til stede fra Evjetun: Sverre Høgsås, dgl.led. Frem til kl.19:10 
 
Åpning: Kristen Salmelid leste fra andaktsboka «I dag hjelper Herren» av Ivar Klausen. 
 Vi må gjenta budskapet igjen og igjen, fordi vi mennesker glemmer og fordi Guds  
 ord er mat. 
 
 

 
 
 

Sakliste 
 
Sak 
30/21 

Godkjennelse av innkalling Ansv. 

 Vedtak: 
Regionstyrets godkjenner innkallingen til styremøtet 19.05.21 
 

 

   
   
Sak 
31/21 

Årshjul og orienteringer Ansv 

 Saksdokumenter: 
31-21 - 3 2017-2020 årshjul 
 
1. Referat fra 27. april kommer senere når Livar er tilbake 
 fra permisjon. 
2. Pågående ansettelsesprosesser 

a) Awana koordinator Misjonshuset i Kr.sand. 2 søkere 
 Søknadsfrist 15/5 
b) Ung-leder 40% Misjonshuset i Kr.sand 
 Kan det være mulig for regionstyret og kombinere en BU 
 stilling i regionen og Misjonshuset? 

 
SÅ 
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3. Årshjulet 
4. Norsjø, salg og avslutning 
5. Samtaler om samarbeid i Notodden og Kviteseid 
6. Justering av ansatte ressurser i barnehagene 
 
Vedtak: 
Regionstyret tar informasjonen fra regionadministrasjonen til 
orientering. 

   
   
   
Sak 
27/21 

Økonomirapporter, (utsatt fra møte 27/4) Ansv. 

 Saksdokumenter: 
27-21 – Rapport 1. kvartal 2021  
Foreløpig rapport for første kvartal av 2021 viser en nedgang i 
gaveinntektene på ca. 330.000. Et resultat som sannsynligvis kommer av 
redusert møtevirksomhet i denne perioden – og at man i 2020 fikk inn en 
del gaver fra julemessene i januar. På kostnadssiden er det imidlertid også 
reduksjoner på 100.000, noe som gjør at resultatet for denne perioden er 
ett overskudd på 1.524 mot ett overskudd på 236.962 i fjor. 
 
27-21 – Årsregnskap 2020 Norsjø  
Resultatet for 2020 for Norsjø Ungdomssenter er også klart, og viser et 
overskudd på 270.017 i siste driftsår, det første reelle driftsoverskuddet på 
over 14 år. 
 
Vedtak: 
Regionstyret tar økonomirapportene til etterretning.  

 
SÅ 
 

 

   
   
   
Sak 
29/21 

Maktmisbruk i NLM, (utsatt fra møte 27/4)  
Ansv. 

 Medarbeiderundersøkelsen blant ansatte i NLM avdekket at et betydelig 
antall ansatte (18-25%) enten har vært vitne til eller opplevd maktmisbruk i 
NLM. 
 
I undersøkelsen definert som; «Å tvinge gjennom sitt syn, sak eller person 
på tvers av organisasjonens etiske og formelle retningslinjer nevnt i 
(arbeidsavtale), instrukser, verdidokument, personalverdier eller 
strategidokumenter som setter rammer for bruk av makt. 
 
Regionstyreleder ble også intervjuet om saken i Dagen i etterkant av 
undersøkelsen. Det er viktig at vi setter dette på agendaen og samtaler om 
hvordan vi kan forebygge at dette finner sted, også i NLM region sør. Det 

Thorvald/ 
SÅ 
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settes av tid til å komme med synspunkt og kommentarer rundt dette i 
regionstyremøtet. 
 
Regionstyreleder Thorvald Handeland informerte om medarbeider-
undersøkelsen ut fra spørsmålet om maktmisbruk som er avdekket i 
medarbeiderundersøkelsen. Fungerende regionleder informerte om at det 
blir gjennomgang av delrapporten for region sør med den hensikt å sette 
inn tiltak der det trengs. 
 
Vedtak:  
Det ble samtalt om dette temaet og regionstyret (RS) ble enige om å 
fortsatt holde denne saken varm, dvs å komme tilbake til saken i 
kommende regionstyremøter. 

   
   
   
Sak 
32/21 

Søknader om midler etter Norsjø-salget  
 

Ansv. 

 Saksdokumenter: 
32-21 Norsjømidler – mappe 
Se dokumentet «20210427 fordeling av Norsjømidler» for beløpsforslag 
 
2 nye søknader siden sist styremøte 
 
6) Kroken misjonsforening  
-Uspesifisert kostnad knyttet til forsamlingslokalitetene 
Utbredelse av taket på bedehuset. Anslår en kostnad på ca250.000 
Med tanke på beløpene som ble bevilget lignende søknader på siste møte 
foreslåes det å bevilge kr.80.000 
 
7) Skien misjonsforening 
- se søknad for behov søknadsbeløp. Søknadsbeløp er kr.803.500 
Foreningen har en gjeld på kr.700.000 som muligens bør kunne betjenes 
gjennom den vanlige driften. Fungerende regionleder informerte om 
søknaden og om kontakt fra HK om at det er ønskelig å bruke noe av 
midlene fra Norsjøsalget til kostnadsreduserende tiltak på eiendomsmassen 
Ulefossveien 44. Økonomileder i NLM har oppfordret oss til å bidra med 
slike midler. Om en ser på hele bygningsmassen i Ulefossveien 44 drives 
denne i dag med betydelig underskudd. 
 
Vedtak: 
6. Kroken misjonsforening, regionstyret bevilger kr.80.000 til utbredelse av 
taket på Åkre bedehus i Kroken og det formidles ønske om at andre 
eiere/brukere også bidrar med midler for å utbedre taket. 
7. Skien misjonsforening, regionstyret ønsker å utsette avgjørelse av hvor 
mye penger som bevilges, fordi det er ønskelig å se all virksomhet i 
eiendomsmassen Ulefossveien 44 i sammenheng. 

 
SÅ 
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Sak 
33/21 

Møte med Evjetun Leirsted Ansv. 

 Saksdokumenter: 
33-21 Resultat april 2016 – 2021 
 
I utg. pkt skulle styret for Evjetun vært med på denne saken, men 
med forfall fra alle styremedlemmene kommer ikke styret. 
Dagl. leder Sverre Høgsås informerte om hva som er gjort de siste 
årene, om økonomi situasjonen pr. nå og informere om videre 
satsning. 
 
Daglig leder Sverre Høgsås informerte fra Evjetun, om dagens 
situasjon og fremtidige planer. Investeringsplaner med sum på 
kr.12,2 mill. går frem til 2031 og finansieres med låneopptak, 
egenkapital og gaver. Regionstyret hadde også en omvisning på 15 
minutter. 
 
Vedtak: 
Regionstyret tar informasjonen fra daglig leder på Evjetun til 
orientering. 

 
Sverre/ 
SÅ 

   
   
   
Sak 
34/21 

Regionårsmøte 25. september i Grimstad  
Ansv. 

 Saksdokumenter: 
34-21 Program regionårsmøte 
 
Det er laget ett forslag til program som pr. i dag ikke innbefatter møtepkt for 
barn og ungdom, dette pga. lokalbegrensninger i forhold til smittesituasjon 
pr. nå. 
 
Region vest har gjennomført regionårsmøte digitalt med gode 
tilbakemeldinger, bør vi gjøre det mulig hos oss en lignende mulighet? 
 
 
Vedtak: 
Forslaget til program ble godkjent og tema for regionårsmøte ble 
bestem til «Verden for Kristus etter korona». Regionstyret ønsket å 
vente med flere avgjørelser rundt regionårsmøte til neste 
regionstyremøte. 

 
SÅ 
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Fremtidige regionstyremøter 2021 - 2022 

22. juni Kvås barnehage Møte med styret for Kvås barnehage 
24. august Flekkerøy bedehus Møte med styret for Flekkerøy Bedehusforsamling 
25. september Misjonssalen i Grimstad Konstituering – regionårsmøte 
28. september Misjonssalen i Grimstad Møte med styret for Misjonsradioen Agder 
28. oktober Regionkontoret 
1. desember Drottningborg vgs. Møte med styret for Drottningborg vgs 
10. desember Flekkerøy bedehus Julebord sammen med BUR og ansatte 
 
26. januar Misjonssenteret i Skien Møte med styret for Misjonssenteret i Skien 
22. februar Regionkontoret Samtalemøte 
29. mars Misjonssalen Mandal Møte med styret for Misjonssalen i Mandal 
 
 
 
Referent: Sven Åge Solli 
 
 
 
 
 
 
      
Thorvald Handeland Kristen Salmelid Kristin Hauan 
(Styreleder) (Nestleder) 
 
 
 
      
Snefrid Axelsen Svein Andersen Rune Espevik 
  (Ansattes representant) 
 
 
    
Njål S. Kristensen, 1. vara Egil Grindland 
 (Vara ansattes representant) 
 


