A-protokoll

Referat fra regionstyremøte 20.10.2018
Sted: Lunsjrommet på regionkontoret.
Tid: 09:00 – 11:30
Styremedlemmer: Nils Heine Walde, Per Hilleren, Sigrid Karine Belt, Marit Friborg Myrene, Bodil H.
Øpstebø, Magnhild Wittersø (1.vara), Oddvar Martin Torget (2.vara) og Ove Fotland (3.vara)
Fra administrasjonen: Per Byrknes, Helge Kvamme og Marta Sortland Leodo.
De som står med strek over blir ikke innkalt eller kunne ikke møte denne gangen.
Barne- og ungdomsrådet (BUR) var med den siste halvtimen av møtet. BUR var representert ved Maria
Røysland (leder), Daniel Flaktveit, Esther Waaler Vegge og Kristian Ruud.

53/18 Godkjenninger
Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.
Godkjenning av referater fra regionstyremøtene 19.09.2018
Vedtak: Referatene godkjennes.

54/18 Økonomi
a) Økonomisk rapport pr. august 2018. 2 vedlegg.
Inntektene er kr 8 756 699,- (2017: 9 480 312,-) som er kr 723 613,- lavere enn i fjor.
Gaveinntektene er kr 8 305 422,- (2017: 8 356 374,-) som er kr 50 952,- lavere enn i fjor.
Kostnadene er kr 6 073 556,- (2017: 6 431 583,-) som er kr 358 027,- lavere enn i fjor.
Regionbidraget er kr 2 683 143,- (2017: 3 048 729,-) som er kr 365 627,- lavere enn i fjor.
b) Økonomirapport fra hovedkassen pr. august måned
c) Budsjettforslag for NLM region vest 2019.
Vedtak: Regionstyret tar økonomirapporter til orientering. Budsjettet behandles i eget
møte 6.nov. kl.20:00 til 22:00
55/18 Personalsaker
Vedtak:
RS registrerer med glede at det er vekst i både tenåringsarbeidet og barnearbeidet i Salem,
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og ber Salem sitt styre, i samarbeid med regionleder, se hvordan dette arbeidet kan videreføres
når Jorunn Bergo Aarvik nå har sagt opp sin stilling. Det er viktig at familiefokuset også blir
ivaretatt, særlig med tanke på tilknytningen til barnehager NLM har eierandeler i i området.
Det bør jobbes for at barnehagene selv er med å finansiere den delen av
familiearbeiderstillingen som brukes inn mot barnehagene.
Ungleder oppfordres til å reise til aktuelle skoler for å prøve å rekruttere ettåringer til NLM
region vest.
56/18 Forslag til endringer i «Lover for NLM region vest».
Ikke tid til å behandle saken i møtet. Saken utsettes til et senere møte.

57/18 Handlingsplanen
Ikke tid til å behandle saken i møtet. Saken utsettes til et senere møte.

58/18 Orienteringer
a) Møte med BUR (barne- og ungdomsrådet). BUR presenterte i forkant av møte flere tema de
ønsket å sette fokus på. Leder i BUR innledet samtalen. I den tiden som var til rådighet ble
følgende saker satt fokus på:
• BUR ønsker å bli mer inkludert i planleggingen av regionårsmøtet.
• Markedsføring av aktuelle arrangement bør i større grad tilpasses ungdommens
brukervaner på sosiale medier, slik at budskapet når frem. Økt bruk av Instagram
ble konkret foreslått. Det ble stilt spørsmål ved om kanskje kursing av ansatte eller
en liten prosentstilling på dette, kunne være en løsning for å få dette til.
• BUR stiller spørsmål ved om prioriteringen av leirarbeid, fremfor lokalt arbeid er
riktig. Bør vi satse mer på ungdomsarbeid lokalt for på den måten rekruttere til
leir, i stedet for å bruke alle ressursene på selve leiren?
• Ofte er leirer i skoleferiene. Det er bra for de som ikke har reist på ferie, men ikke
for andre. Bør vi heller satse på weekender når det planleggingsdager på skolene?
• Burde vi prøve ut mer «bo-hjemme-leirer»?
• Bør vi se på muligheten for å samarbeid med Imf om leir?
• Hvordan følger vi opp leirdeltagere over tid?
Takk til BUR for et flott engasjement. Regionstyret tar de tanker og ideer som kom opp
i møtet med seg i det videre arbeidet.
b) Referat fra div. områdestyrer.
c) Hordvik barnehage og Solgløtt barnehage.
Styret for NLM-barnehagene AS har overtatt to barnehager i vår region den siste tiden.
Hordvik barnehage ble fra og med 1. okt. 2018 en del av NLM barnehagene AS.
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Styret for NLM-barnehagene AS har besluttet å overta Solgløtt barnehage på Laksevåg fra
01.01.19. Regionstyret utfordres til å oppnevne representanter til eierstyrene for
barnehagene.
d)
e)
f)
g)

Brev fra pTro.
Rapport fra skolemiljøprosjektet. 2 vedlegg
Oppdatering av «Styringsdokument for NLM Region Vest».
Ny bønnefolder.
Vedtak: Regionstyret tar sakene til orientering.

59/18 Referater
a) Førde samarbeidsmøte ref 220919. Vedlegg.
b) Askøy NLM. Referat styremøte 03.10.2018
c) Lyngmo. Referat styremøte 01.10.2018. Vedlegg.

Neste møte: Budsjettmøte 6.nov. kl.20:00 til 22:00, 21.11.2018 Lavik; 13.12.2018 Nettmøte; 24.01.2019
Lavik; ? Sætervika?
Nils Heine Walde
Styreleder

Per Byrknes
Regionleder

