Referat fra regionstyremøte 21.11.2018
Sted: Lavik Fjordhotell.
Tid: 18:00 – 21:00
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.
62/18 Godkjenninger
Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.
Godkjenning av referater fra regionstyremøtene 06.11.2018
Vedtak: Referatene godkjennes.

63/18 Økonomi
a) Økonomisk rapport pr. oktober 2018 (ikke endelig bekreftet)
b) Budsjettnotat til HS.
c) Feil i budsjettmodell. Budsjett justert.
Vedtak: Regionstyret tar økonomirapporter til orientering.
64/18 (B-saker)

65/18 Forslag til endringer i «Lover for NLM region vest».
Dagens lover finnes i «Styringsdokument for regionstyret»
a) Ansattes representant i regionstyret
Vedtak: Regionstyret fremmer fremlagte forslag til justering av «Lover for NLM region
vest» for regionårsmøtet i 2019.
b) Kontaktpersoner
Kontaktpersoner bør vurderes fjernet fra «Lover for NLM Region Vest», paragraf 3.2
a. Det kan være et demokratisk problem at kontaktpersoner får samme rettigheter som
andre representanter ved regionårsmøtet. Kontaktpersoner blir i mange
sammenhenger bare utnevnt, - ikke valgt.
b. I noen tilfeller ville vi som organisasjon kunne vær tjent med å ha en lokal
kontaktperson, som personlig ikke nødvendigvis står på linje med NLM i en del

spørsmål, men som allikevel vil kunne ta på seg oppgaven med f.eks. å organisere et
møte eller lignende. Alternativet ville kanskje vært at vi ikke fikk en kontaktperson på
stedet. I slike tilfeller vil det være unaturlig å se for seg at personen også skulle ha
stemmerett på regionårsmøtet.
c. I «Normallover for NLM» (vedtatt av HS 2.2.2011) utgjør heller ikke «Kontaktpersoner»
en del av regionårsmøtet.
Mulig noen kontaktpersoner vil oppleve dette som å bli fratatt en viktig rettighet? De andre
regionene praktiserer dette ulikt. Noe gir kontaktpersoner stemmerett, andre ikke.
Vedtak: Regionstyret anbefaler at kontaktpersoner ikke utgjør en formel del av
årsmøtet og at paragraf 3.2 i «Lover for NLM Region Vest» endres til «Årsmøtet er
sammensatt av utsendinger fra foreninger, forsamlinger og misjonslag som er tilsluttet
regionen»
66/18 Valg av styrer og råd
Vedtak: Administrasjonen ser på muligheten for å ha samme personer i flere styrer og
dermed muligheten for fellesmøtedatoer.

67/18 Samtale om strategi og handlingsplanen
a) NLMs strategiarbeid 2018 – 2021
Det vil bli utarbeidet et fellesopplegg fra HK til bruk på regionårsmøtene.
b) Vi jobber videre med handlingsplanen, basert på tidligere vedtatt (2016) strategi i NLM
region vest og den prioritering som senere er gjort av regionstyret.
Vedtak: RS hadde en samtale om strategi og handlingsplan i møtet uten at det ble
konkludert. Det ble særlig satt fokus på områdestyrenes funksjon. Det arbeides videre
med saken.

68/18 Orienteringer
a)
b)
c)
d)
e)

Fellesvedtekter NLM / Imf
Budsjettnotat til HS
Arbeidersamling jan. 2019
Regionårsmøte april 2019
Høring om ordning for gudstjeneste i NLM
Vedtak: Regionstyret tar sakene til orientering.

69/18 Referater
a) Sætervika. Referat styremøte 29.10.2018. Vedlegg.

b) Fjordane NLM. 29.10.2018. Vedlegg.

Neste møte: 13.12.2018 Nettmøte; 24.01.2019 Lavik
Ref. Per Byrknes

