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Referat fra regionstyremøte 24.01.2019 

Sted: Larvik 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 ble ikke innkalt eller kunne ikke møte denne gangen. 

 

1/19  Godkjenninger  

Godkjenning av innkalling og sakliste 

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. 

Godkjenning av referater fra regionstyremøtene 13.12.2018 
Godkjenning av referater fra regionstyremøtene 18.12.2018 

Vedtak: Referatene godkjennes. 

 

2/19  Økonomi 

a) Økonomisk rapport pr. november 2018 (bekreftet) 
b) Årsregnskap 2018 (ikke bekreftet) 
c) Gaver og faste givere pr. desember 2018 (ikke bekreftet) 

 
Vedtak: Regionstyret tar økonomirapporter til orientering. 

 

3/19  Personalsaker 

a) David Skutlaberg er ansatt i 30 prosent en fast stilling som barne- og familieleder i Salem 
Misjonskirke fra 1.1.2019 

b) David Skutlaberg er ansatt i 20 prosent i en midlertidig stilling som 
administrasjonsmedarbeider i Salem i Salem Misjonskirke fra 1.2.2019 til 30.6.2019, i 
forbindelse med Runar Wold Slettebø sin permisjon. 

c) Andreas Skjelde er ansatt i 30 prosent i en fast stilling som tenåringsleder i Salem 
Misjonskirke fra 1.1.2019 

d) Det søkes nå etter: 
a. Barne- og ungdomsarbeider i 20% for området Fjordane. Søknadsfrist: 31. januar 

2019 
b. Lags- og ledertreningskonsulent i 10% med base i Bergensområdet. Søknadsfrist: 

31. januar 2019 
c. Ettåringer til Øygarden. Søknadsfrist 15. mars 2019 (ikke publisert ennå) 
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e) Salem Nærmiljøsenter er i en prosess med ansettelse. Har hatt jobbintervjuer, men styret 

for nærmiljøsenteret har ikke behandlet dette ennå. Dette gjelder den 15% stillingen som 
Jorunn Bergo Aarvik hadde. 

f) Redusert kontorbemanning fra 24. januar til 22. februar. 
 
Vedtak: RS tar saken til orientering. 
 

4/19   Områdeårsmøter 

Se eget vedlegg for mer for info om fordeling av regionens representanter på de ulike 
områdeårsmøtene. 

 

5/19   Årsmelding for 2018 

Styret samtalte om hva som burde med i regionens årsmelding for 2018. 

Vedtak: Ta med innspill som kom frem i møtet i årsmeldingen for region vest. 

 

6/19   Foreningsstatistikk 2018 

I 2018 ble det lagt ned 20 misjonsfelleskap, mens det kom 9 nye. Vi har mistet 9 kontakter og 
ikke fått noen nye. 

Vi har mistet 6 og fått 1 nye grupper for barn. 
Vi har mistet 5 og fått 4 nye grupper for ungdom. 
Vi har mistet 9 og fått 4 nye grupper for voksne. 

Hva kan vi gjøre for å danne nye foreninger og smågrupper? Fint om regionstyret kan bruke litt 
tid på å samtale om dette. Statistikken viser en fortsatt nedgang. Er det mulig å snu dette? 

Styret samtalte om situasjonen med nedgang i antall foreninger og hva som kunne gjøres. 

Vedtak: RS vil arbeide for å starte/registrere 30 nye smågrupper i 2019. 

 

7/19    Orienteringer 

a) HMS-rapport 2018 
b) Status for regionårsmøtet. 
c) Nye fellesvedtekter med veiledning for forsamlinger tilknyttet både NLM og ImF er nå 

ferdig. Viser også til artikkel på nlm.no 
d) Orientering om pågående prosesser i region vest knyttet til mulige fellesforsamlinger. 
e) Evaluering etter arbeidersamling i Sætervika 
f) Større fokus på visjonen vår. 

https://www.nlm.no/aktuelt/nyheter/2018/12/enighet-om-felles-normallover/
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g) Nordfjordeid kvinneforening markerer 100-års jubileum denne helgen. Regionleder, i 
samarbeid med områdearbeider Trond Kråvik, har sendt en hilsen/brev. 

Vedtak: Regionstyret tar sakene til orientering. 

 

Eventuelt 

21.02 Nettmøte; 15.-16.mars, ?; 26.-28.april, regionårsmøte i Bergen (Salem). 

Nils Heine Walde 
Styreleder 

 

Per Byrknes 
Regionleder 


