Referat fra regionstyremøte 29.08.2019
Sted: NLMs regionkontor (lunsjrommet), Sigurdsgate 6, Bergen.
Tid: 18:00 – 21:00
Styremedlemmer: Nils Heine Walde, Per Hilleren, Nils Fredrik Rifsgård og Turid Toft Amenya, Bodil H.
Øpstebø, Steven Kristoffer Rob (1.vara), Helge Andvik (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.

31/19 Godkjenninger
a) Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.
b) Referat fra regionstyremøte 05.06.2019
Vedlegg: Se referatmappen i SharePoint
Vedtak: Referatet godkjennes.

32/19 Orienteringer
a)
b)
c)
d)

Strategi for barnehagearbeidet i NLM 2019-21.
Barne- og ungdomsarbeidet i NLM region vest. Marta S. Leodo orienterer.
Disippel 19
Orienteringer om endringer i stab i løpet av sommeren 2019.
a. Kristin Sætre Odeh er tilbake i sin 50 % stilling som
b. Janne Mari Aasen Nilsen i Tremorkirken har fått ulønnet velferdspermisjon fra 1.
september 2019 til 1. juli 2020.
c. David Jørgensen er ansatt som administrasjonsmedarbeider i 20 prosent fra og med
1. september 2019 til 30. juni 2020 som vikar for Janne-Mari Nilsen.
d. Eivind Algrøy er tilbake som forsamlingsleder i 20% stilling etter pappapermisjon.
Han går i tillegg inn som vikar for administrator og frivillighetskoordinator Chelsea
Ree i 20% fra 1.8.2019. Han vil da få totalt 40% stilling i permisjonstiden til Chesea.
e. Christian Løkhammer har fått økt sin faste stilling fra 10 til 20 prosent fra og med
1.8.2019 for også å kunne jobbe med konfirmantarbeidet.
f. Stillingen som lovsangsleder i 20% ble utlyst som en prosjektstilling i ett år, med
mulighet for forlengelse. Oppstart 1.8.2019. Prosjektstillingen begrunnes i at
Tremorkirken ikke tidligere har testet ut om det vil være økonomisk bærekraftig å
drive en musikkskole på denne måten. Håkon Vindenes Ree ble ansatt.
g. Nils Ivar Brennhaug har tatt imot stillingen som daglig leder i PitStop Sotra. Han
starter 1. september. Annette Lindtner Lilletvedt jobber ut august i PitStop Sotra.
h. Cathrine Kvamme har tatt imot 70 stilling som barne- og ungdomsarbeider.
Sammen med de prosentene hun hadde fra før utgjør dette nå 100 % stilling.
Vedtak: Regionstyrets tar sakene til orientering.

33/19 Økonomi
a) Regnskapsrapport. Juli 2019
b) Rapport for NLM «Hovedkassen» mottatt 01.07.2019
c) Orientering om budsjettarbeidet mot 2020.
Hovedkontoret ber om et kortfattet notat som sier noe om hva som har skjedd i årets
første måneder og noen tanker om hva man ser for seg i 2020 før 1. oktober
De ulike regioners budsjetter må være ferdig senest 15. november.
Administrasjonen har en målsetting om å lage et notat som sier noe om status og
tanker om veien videre innen neste regionstyremøte.
Vedtak: Regionstyret tar økonomirapporter til orientering.
34/19 (unntatt offentlighet)

35/19 Strategiarbeid når det gjelder bruk av ansattressurser
Regionleder presenterte ulike behov som er meldt til inn. Regionstyret hadde en kort
samtale om mulige prioriteringer uten å konkludere. Et av områdene som ble løftet frem
var muligheten for å jobbe inn mot småbarnsforeldre med barn i barnehagene våre i
Øygarden. RS kommer tilbake til saken under behandling av notat til hovedkontoret i neste
møte.

36/19 Møte med representanter fra Vik bedehus.
Vedtak:
Regionstyret takker for et godt og konstruktivt møte med Andreas Evensen og Morten
Torsvik fra Vik bedehusforsamling vedrørende nye lover for Vik bedehusforsamling.
Etter samtale og totalvurdering av nye vedtekter og prosessen rundt arbeidet med å danne
forsamling godkjenner RS fremlagte lover. Regionstyret har tillit til lederskapet.
Regionstyret anbefaler at det blir gjort en evaluering av lovene etter 2-3 år, særlig med
tanke på ansvarsfordelingen mellom styre og eldsteråd.
Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Vik bedehus.

37/19 Regionårsmøte 2020.
Vi diskuterer hvor vi skal avholde regionstyremøte i 2020. Administrasjonen la frem noen
alternativer.

Vedtak:
Neste regionstyremøte blir i Salem Misjonsforsamling 24.-26 april 2020

38/19 Eventuelt
Mot slutten av møtet kom samtalen inn på at noen opplever å ikke få informasjon om ulike
arrangement og hva som kan gjøres med dette. Det ble også pratet om at det er ulike praksis
når det gjelder å sende inn referat fra styremøtene i de ulike bedehusene.
Vedtak:
RS inviterer forsamlinger tilsluttet NLM til å sende kontaktinformasjon til alle styremedlemmer
til NLM og andre sentrale ledere til NLM slik at eventuell informasjon m.m. kan sendes direkte
uten å gå veien via en kontaktperson.
RS oppfordrer samtidig styrene til å sende sine styrereferater til regionleder slik at vi kan
opprettholde en god informasjonsflyt og samtidig få være med i bønn og omsorg for hverandre.

Neste møte blir et nettmøte den 26. september kl.20:00
Ref.: Per Byrknes

