
A-protokoll 

 

Referat fra regionstyremøte 25.10.2017 

Sted: Lavik Fjord Hotell 
Tid: 18:00 – 21:00 

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. 

Marit hadde et ord til åpning og Bodil delte litt fra misjonsarbeidet. 

47/17    Godkjenninger 

Godkjenning av innkalling og sakliste 

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. 

Godkjenning av referat fra regionstyremøte 27. september 2017 

Vedtak: Godkjent 

 

48/17    Orienteringssaker 

a) Brev fra økonomileder. 4.10.17 
b) Ny beredskapsplan for regionkontoret.  
c) Rådsmøte 20.-22.okt.2017. 
d) Orientering om barnehageplaner.  
e) Status på handlingsplan 

Vedtak: Regionstyret tar sakene til orientering. 

49/17    Økonomi 

1) Regnskapsrapport pr 30.09.17 
Inntektene er kr 10 640 150 (2016: kr 11 379 597) som er kr 739 447 lavere enn i fjor. 
Gaveinntektene er kr 9 392 014 (2016: kr 10 200 465) som er kr 808 451 lavere enn i fjor. 
Kostnadene er kr 7 105 064 (2016: kr 7 384 415) som er kr 279 351 lavere enn i fjor og kr 884 
467 lavere enn budsjettert. 
Regionbidraget er kr 3 535 128 (2016: kr 3 995 184) som er 460 056 lavere enn i fjor. 
Regionbidraget inkl. gjenbruk er på kr 3 983 974. 

Vedtak: RS tar saken til orientering. 

2) Gave-rapport. 

Vedtak: RS tar saken til orientering. 

3) Samtale rundt tiltak som kan gi bedre økonomi. 
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Ideer som kom frem i forbindelse med hvilke tiltak som kunne settes i verk for å øke 
inntektene. 
• Frivillig registrerings av navn og kontaktinfo til alle vi har kontakt med via foreninger og 

møter, ikke bare kontaktpersoner. Denne informasjonen ønskes primært bruk til: 
o Info om aktuelle arrangement 
o Misjonærbrev / info om prosjekter, med oppfordring om økonomisk støtte.  
o Et poeng at avsender oppleves «nær nok» for mottaker. 

• Misjonsdigital-opplæring. (f.eks. hvordan installere og gi med Vipps) 
• Mer fokus på fast giver 
• Enklere og tydeligere info om skattefrie-gaver. (ikke alle som leser brevene som kommer. Vi 

må i tillegg si noe om det) 
• Større fokus på og oppfordring om å gi i forsamlingene. 
• Et godt (og nært) innlegg om misjon i misjonsforeningen gir mer penger i kollekt, en om vi 

ikke sier noe spesielt. 
• Misjonærbrev med lenke til mulighet for å gi / støtte prosjekt eller arbeid i den 

verdensdelen. 
• Utskriftsvennlig format på e-post, slik at det er enkelt å dele. 
• Bruke Instagram mer aktivt. 
 

4) Støtte til Salem Nærmiljøsenter for 2017. 

Vedtak: RS støtter Salem Nærmiljøsenter sin søknad om støtte på kr 170 000 fra NLM HK. 

5) Budsjett 2018 

Vedtak: Budsjettet justeres i henhold til merknader i møtet og sendes over til HK. 

 

 

50/17    Personalsaker 

Ført i B-protokollen 

Neste møte: 15.11 (nettmøte). 2018: 19.01 (Nyårssamling / Skilbrei); 15.02 (Nettmøte); 14.03 (Lavik) 

 

Nils Heine Walde 
Styreleder 

 

Per Byrknes 
Regionleder 
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