Referat fra regionstyremøte i NLM Region Vest 31.08.2017
Sted: Regionkontoret
Tid: 17:30 – 21:30
Styremedlemmer: 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, Kirsten Grøteig og Lars Rugland Aarseth.
De som står med strek over ble ikke innkalt eller kunne ikke møte denne gangen.
Per Hilleren delte Guds Ord til en åpning.
I starten av møtet fikk vi besøke av BUR (Barne- og Ungdomsrådet) og fikk samtalt om arbeidet blant
barn og unge.

35/17 Godkjenninger
Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.
Godkjenning av referat fra regionstyremøte 8. juni 2017
Vedtak: Godkjent via e-post etter møtet

36/17 Orienteringssaker
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Møte med BUR (Barne- og ungdomsrådet).
Frivilligfest 20. okt. En statusoppdatering
HMS i region vest. (verneombud Susanna Brännström) Saken gikk ut.
(Er oppført i B-protokollen)
(Er oppført i B-protokollen)
Referater fra RS nå tilgjengelig på nlm.no
Brev fra HK om «Årsoppgjør 2017 – frister» 18.08.2017
Vedtak: Regionstyret tar sakene til orientering.

37/17 Økonomi
1) Regnskapsrapport pr 30.06.17
Inntektene er kr 7 565 492 (2016: kr 7 674 419) som er kr 108 927 lavere enn i fjor.
Gaveinntektene er kr 6 547 881 (2016: kr 6 798 674) som er kr 250 793 lavere enn i fjor.
Kostnadene er kr 4 869 261 (2016: kr 5 123 210) som er kr 253 949 lavere enn i fjor og kr 313
539 lavere enn budsjettert.
Regionbidraget er kr 2 696 231 (2016: kr 2 551 211) som er 145 020 høyere enn i fjor.
Regionbidraget inkl. gjenbruk er på kr 2 877 276.

2) Regnskapsrapport pr. 31.07.17
Inntektene er kr 8 287 397 (2016: kr 8 685 729) som er kr 398 332 lavere enn i fjor
Gaveinntektene er kr 7 231 749 (2016: kr 7 714 793) som er kr 483 044 lavere enn i fjor
Kostnadene er kr 5 601 033 (2016: kr 5 774 375) som er kr 173 342 lavere enn i fjor og kr 488
728 lavere enn budsjettert
Fra samtalen: RS ønsker mer fokus på fast givertjeneste.
Vedtak: RS tar saken til orientering.

3) (Er oppført i B-protokollen)

38/17 (Er oppført i B-protokollen)

39/17 (Er oppført i B-protokollen)

40/17 Samtale om handlingsplan for arbeidet i NLM region vest
Områdestyrer, misjonsfellesskap, skole og institusjon i region Vest ble oppfordret til å komme
med konkrete innspill innen 1. februar 2017. Responsen fra dem som har blitt invitert til å bidra
kunne definitivt vært større. Mannskapssituasjonen ved regionkontoret har også vært svært
krevende i deler av perioden. Resultatet har blitt at handlingsplanen har fått mindre fokus enn det
regionleder ønsker.
For at en handlingsplan skal lykkes er det også viktig at de frivillige som er med i arbeidet selv ser
hva som finnes av muligheter i sitt nærområde og prøver å definere noen konkrete mål. Kanskje
har noen opplevd at deres «små mål» i hverdagen ikke er verdt å melde inn som en del av
handlingsplanen?

Vedtak: RS tar saken til orientering

41/17 Taler til regionårsmøte 2018
Wenche Lunde kommer som taler til regionårsmøte i 2018. Administrasjonen jobber videre
med flere talere.
Vedtak: RS tar saken til orientering.

De neste ordinære møter for regionstyret blir:
27.09 (nettmøte) fra kl.20-22; 25.10 kl.18-21 (Lavik); 15.11 (nettmøte). 2018: 19.01 (Nyårssamling /
Skilbrei); 15.02 (Nettmøte); 14.03 (Lavik)

Ref. PB

