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Referat fra regionstyremøte 26.03.2019 

Sted: Nettmøte. 
Tid: 20:00 – 22:00 

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. Per Hilleren var kun 
med på sak 17/19 

Per B. delt et ord til åpning og Signe Karine noen glimt fra misjonsarbeidet. 

13/19  Godkjenninger  

Godkjenning av innkalling og sakliste 

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. 

Godkjenning av referater fra regionstyremøtene 21.02.2019 

Vedtak: Referatene godkjennes. 

 

14/19  Økonomi 

a) Regnskapsrapport til og med februar 2019 

b) Orientering om nye regler for mva.-kompensasjon. 

Vedtak: Regionstyret tar økonomirapporter til orientering. 
 

15/19  Personalsaker 

Vedtak:  
a) Saken ble tatt til orientering. 
b) RS utlyser inntil 70 prosent stilling som barne- og ungdomsarbeider. 

 

16/19   Liturgi for gudstjenesten i NLM 

Regionstyrene er blitt utfordret på å komme med sine tanker i høringsrunden rundt ny liturgi 
for gudstjenesten i NLM. 

 

Kommentarer: 

Høringsutkast «Gudstjeneste – Ordning for NLM» har mange av de samme elementene som vi 
finner i DNK sin gudstjeneste. Dersom alt blir tatt i bruk av en forsamling kan det skape avstand 
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til «bedehusformen» som mange er kjent med. Det er viktig at det kommer tydelig frem at det 
er rom for å gjør ting på forskjellige måter. 

Friheten i gudstjenesten oppleves begrenset dersom man tar hele liturgien i bruk. Viktig at vi 
ikke begrenser den lavkirkelige friheten. 

Flere forsamlinger i regionen har gitt signaler om at dette ikke er noe de ønsker å ta i bruk og at 
NLM allerede har liturgiordninger som holder. Det tenkes da på de ulike liturgiene for dåp, 
nattverd, osv. som allerede er utarbeidet. 

Flere i regionstyret skulle ønske at det ble gitt mer rom for det frie vitnesbyrdet og en 
misjonsinformasjonsdel. Dette får for liten plass. 

Vedtak: Regionleder formidler RS sine synspunkt til.  

 

17/19   Valg - Hvordan finne rett person til rett oppgave? 

Vedtak: Regionleder utarbeider et forslag til veiledning for valgnemnder. 

 

18/19   Generalforsamlinger, styrer og råd 

Vedtak: Kandidater foreslått i møtet spørres. Administrasjonen gis fullmakt til å spørre 
andre dersom det blir behov for dette.  

 

19/19   Vedtektsendring - Salem Nærmiljøsenter 

Vedtak: Endringene gjort i vedtektene på årsmøtet til Salem Nærmiljøsenter 
19.03.2019 godkjennes. 

 

20/19    Orienteringer 

a) Ny prosedyre for ansettelse. 
b) Oppdatert styringsdokument. 
c) Orientering fra fellesskapskonsulent, Gro Bjørndal. 
d) Regionårsmøtet.  

a. Samtale om hvem som bør utfordres til ulike oppgaver. Administrasjonen jobber 
videre med å spørre folk.  

b. E-post frå Olav Vestbøstad 13.3.2019 med «Plan for strategiarbeid på 
regionårsmøtet 2019». 

c. Sakliste 
e) Regionstyret støtter at vi prøver vi utfordrer «Nordhordland Indremisjon» til å bruke NLM 

Barnehagene sin «Verdiplattform» også i våre felles barnehager. 
f) Vi får ikke nytt team til Øygarden i 2019/20. Vi er fremdeles åpne for at vi kan få kandidater 

fra Teft Norge. Denne muligheten må vi framsnakke overfor de ungdommene vi møter. 
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Vedtak: Regionstyret tar sakene til orientering. 

 

26.-28.april, regionårsmøte i Bergen (Salem). 

Nils Heine Walde 
Styreleder 

 

Per Byrknes 
Regionleder 


