
 

 

Referat fra regionstyremøte 08.06.2017 

Sted: Lavik Fjord Hotell, 6947 Lavik. 
Tid: kl.18:00 – 21:00 

Styremedlemmer tilstede: Nils Heine Walde, Per Hilleren, Magnhild Wittersø, Sigrid Karine Belt og Marit 
Friborg Myrene, Bodil H. Øpstebø (1.vara), Ove Fotland (2.vara) og Oddvar Martin Torget (3.vara) 

Fra administrasjonen: Per Byrknes, Helge Kvamme og Marta Sortland Leodo. 

 

Nils Walde hadde et åpningsord. Jes.40,1-5 

24/17    Godkjenninger 

Godkjenning av innkalling og sakliste 

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. 

Godkjenning av referat fra regionstyremøte 17. – 18. mars 2017 
Godkjenning av referat fra epostmøte. Mail utsendt 06.04.2017 IKKE OFFENTLIG 
Godkjenning av referat fra regionstyremøte (konstituering) 29.04.2017 
Godkjenning av referat fra epostmøte. Mail utsendt 06.05.2017 

Vedtak: Referatene godkjennes. 

 

25/17    Orienteringssaker 

a) Status for Radio Gnisten. 
b) Hjem- og utreiser 2017. 
c) Misjonærinnvielse av Ingebjørg Martinussen under UL 2017 i Kongeparken, Ålgård. 
d) Disippel 17 (tidl. regionkonferanse) 21.-22. okt. 
e) Frivilligfest i Salem 20. okt. 
f) Koble områdestyrer tettere mot lag og foreninger i områdene. 
g) Rådsmøte på Fjellhaug 20. - 22. oktober 2017 
h) Tankesmia Bedehusforsamlingar. Hadde møte 20.05. Kort resyme. 
i) Tomtekomiteen i Knarvik legges ned og takker samtidig for den tilliten de er blitt vist. 

 

Vedtak:  

• RS har gjort en vurdering på om Disippel 17 (tidl. Regionkonferansen) burde 
flyttes grunnet andre arrangement, men velger å holde på datoen 21.-22. okt. 

• RS støtter ideen om en frivilligfest 20. oktober. 
• RS tar til etterretning at tomtekomiteen i Knarvik legges ned og ber Svenning 

Bjørke om å være NLMs kontaktperson i saker som berører den tidligere 
tomtekomiteens ansvarsområde. 

• Regionstyret (RS) tar øvrige sakene til orientering. 



 

 

 

26/17    Økonomi 

a) Regnskapsrapport pr 30.04.17 
Inntektene er kr 4 052 058(2016: kr 4 043 179) som er kr 8 879 høyere enn i fjor. 
Gaveinntektene er kr 3 547 952 (2016: kr 3 764 650) som er kr 216 698 lavere enn i fjor. 
Kostnadene er kr 3 652 037 (2016: kr 3 616 697) som er kr 35 340 høyere enn i fjor og kr 
466 907 lavere enn budsjettert. 
Regionbidraget er kr 400 021 (2016: kr 426 485) som er 26 464 lavere enn i fjor. 
Regionbidraget inkl. gjenbruk er på kr 548 548 

 

b) Rapport Hovedkassen pr april 2017. 
 
I samtale kom det frem at vi bør satse mer på fastgiver-avtaler og at vi må prøve å inspirere 
til mer giverglede. Det må informeres mer om muligheten for å gi kollekt via Vipps. 

Vedtak: Regionstyret tar sakene til orientering. 

 

27/17    Personalsaker (IKKE OFFENTLIG) 

 
28/17    Valg av styrer og råd 

Vedtak: Styret støtter innstillingen fra administrasjonen med merknader gjort i møtet. 

 

29/17    Regionårsmøte 2017 og 2018 

 Vedtak:  
a) Regionårsmøtet 2018 blir 20.-22. april på Lyngmo. 
b) Administrasjonen får fullmakt til å sette sammen en komite som kan planlegge 

regionårsmøtet. Viktig at komiteen består av både lokale representanter og 
representanter fra ledelsen i regionen. 

 

30/17    Radio Gnisten 

Det er store endringer i Radiolandskapet, og omleggingen er noe tilsvarende det som skjedde 
da monopolet ble oppløst på 80-tallet. Det er viktig å være med i denne omleggingen, og for å 
få det til er det nødvendig med et tettere samarbeid, og helst i form av en enhet mellom NLM-
radioene i GodRadio-nettverket, slik at det kan lages en felles DAB-radio med mulighet for å 
legg inn lokalt stoff der det er mulig for en lokal gruppering å gjøre det. Det er viktig at NLM 
sentralt er med i planleggingen og den strategiske tenkningen rundt dette. I samtaler med P7 
forstår vi at de satser på DAB-radio i mange områder. Vi bør være med på denne satsingen, 



 

 

men som enkeltradioer er det vanskelig. Derfor er det viktig at GodRadio kan bli en felles 
størrelse. 

Styret til Radio Gnisten gjorde følgende vedtak 29.05.2017 (Sak 13/17): 

1. Styret støtter forslaget til Vedtekter for God Radio. 

Vedtak: RS støtter Radio Gnisten styret sitt vedtak. 

2. Styret ber redaktøren arbeide videre med å få fokus på at NLM bør satse mer på radio 
som et viktig redskap i å nå lenger ut med budskapet. Alt NLM’s radioarbeid bør samles 
som egen størrelse med tilknytning til sentral ledelse. Det må legges vekt på å få fokus 
på radioarbeidet i alle ledd i organisasjonen. 

Vedtak: RS støtter Radio Gnisten styret sitt vedtak. 

 

31/17    24/7-senteret 

Samtale om arbeidet. 

Vedtak: RS takker for det flotte arbeidet som er gjort i 24/7-senteret og alt som er gjort på 
kort tid. RS noterer seg også at det er lagt ned stor frivillig innsats i 24/7 og at 
administrasjonen ved regionkontoret og hovedkontoret, samt regnskapskontoret har bidrar 
mye. Når det gjelder direkte økonomisk støtte forholder RS seg til NLMs 
generalforsamlingsvedtaket fra 2006 som sier at ”Vi ser det som viktig at de årlige 
budsjetter viser et driftsresultat i balanse for hovedkassen og at institusjonsdriften er 
selvbærende økonomisk.” Vi ser frem til videre samarbeid. 

 

32/17  Referater 

Referater fra BUR (barne- og ungdomsrådet) og leirstyrene: 

• Styremøte BUR 23.05.2017 
 
Vedtak: Styret tar referatene til etterretning. 

 

33/17  Informasjon til regionstyret. 

Til nå har regionstyret ønsket å behandle referat fra barne- og ungdomsrådet og 
leirstedsstyrene. Ellers har de ønsket å få referat fra områdestyrene tilsendt utenom møtene til 
orientering. De øvrige referat har de ikke ønsket tilsendt. Det gjelder for eksempel 
barnehagene, skolene, Radio Gnisten, KIA, nærmiljøsenter, frivilligsentral, ulike komiteer.  



 

 

Vedtak:  
Styret ønsker å få tilsendt de samme referat som tidligere. 

 

34/17  Møtedatoer for regionstyret. 

Vedtak:  
2017: 31.08 (med BUR i Bergen); 27.09 (nettmøte); 16.10 (Helgatun eller Fjon); 15.11 
(nettmøte). 2018: 19.01 (Nyårssamling / Skilbrei); 15.02 (Nettmøte); 14.03 (Lavik) 

Ref.PB 
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