Referat fra regionstyremøte 16.11.2019
Sted: Kongshaug Musikkgymnas
Tid: 10:00 – 14:00
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.
Turid hadde et ord til åpning og Marta delte fra leirarbeidet.
48/19 Godkjenninger
a) Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.
b) Referat fra regionstyremøte 19.10.2019
Vedlegg: Se referatmappen i SharePoint
Vedtak: Referatet godkjennes.

49/19 Orienteringer
a)
b)
c)
d)
e)

Møte med Kongshaug Musikkgymnas.
Nytt lønnsregulativ gjeldende fra 1.1.2020.
Møte med leder for Askøy Misjonsforsamling 24.10.2019 ang. ønske om stilling.
Møte med lederne i NLM Gjenbruksbutikkene lokalt og sentralt 21.10.2019
Ny daglig leder for Sætervika Ungdomssenter ansatt. Håkon Syrstadeng startet i 60% stilling
1.11.2019
f) Status på samtaler om samarbeid mellom Normisjon og NLM i Førde. Prosjektgruppen
hadde møte 6.11.2019. (sees i sammenheng med sak 52/19)
g) Telefonsamtale (14.11.2019) til regionleder fra Jesper Backer Lemming, Regionleder
Normisjon Sogn & Fjordane.
Vedtak: Regionstyrets tar sakene til orientering.

50/19 Økonomi
a) Regnskapsrapporter for september (bekreftet) og oktober (ikke bekreftet) 2019
b) Oppdatert budsjett som inkluderer lønnsjusteringen som tidligere har blitt annonsert.
Budsjettnotat og budsjett ble sendt til HK innen fristen som var 15. november. Før
lønnsjusteringen var det lagt inn at vi hadde kapasitet til en 100 prosent stilling i 10 mnd.
Eter justeringen ble denne redusert til 60 prosent.
Vedtak: Regionstyret tar rapporter og budsjett til orientering.

51/19 Personal
a) Askøy Misjonsforsamling ønsker musikkansvarlig.
Vedtak:
Regionstyret takker for behovsanalysen beskrevet i «notat forsamlingsmusiker» som
ble mottatt 27.10.2019 fra styreleder i Askøy Misjonsforsamling. Ønsket sees på som en
omprioritering av tidligere tildelte 20 prosent stilling som forsamlingsleder.
Regionstyret ønsker å tilby forsamlingen en treårig prosjektstilling som
menighetsarbeider med hovedfokus på sang og musikk. Argumentet for
prosjektstillingen er at dette vil gi tid til forsamlingen til å vurdere om dette er deres
egentlige behov.
52/19 Samtale om samarbeidsmodeller og / eller sammenslåing
RS samtalte om de foreløpige planer som prosjektgruppen til Førde Normisjon og Sunnfjord
Misjonsforsamling har når det gjelder fremtiden for menighetsarbeidet i Førde.
Vedtak: RS ser positivt på prosjektarbeidet vedrørende samarbeid med Normisjon.
Regionstyret tar dokumenter til orientering siden det pr. i dag ikke foreligger noe
formell henvendelse fra Sunnfjord Misjonsforsamling. RS ber regionleder avklare
eventuelle teologiske forskjeller mellom NLM og Normisjon og ber samtidig regionleder
være tett på den videre prosessen. Regionstyret ønsker ikke å legge premisser for
hvilken modell som velges.

53/19 Hvordan ønsker styret å jobbe?
Vedtak:
RS ønsket å behandle referat fra barne- og ungdomsrådet og leirstedsstyrene. Ellers
ønsker de å få referat fra områdestyrene og forsamlinger tilsendt utenom møtene til
orientering. De øvrige referat ønsker de ikke tilsendt.

54/19 Dokumenter til orientering
a)
b)
c)
d)
e)

Referat Salem Nærmiljøsenter 01.10.2019
Referat Lyngmo 22.10.2019
Referat områdestyret Sotra og Øygarden 24.10.2019
Referat fra BUR 05.11.2019
Referat fra styremøte for Skilbrei Ungdomssenter 16.10.2019

Vedtak: Regionstyret tar dokumenter til orientering.

Eventuelt
Neste møte blir et nettmøte den 12. desember kl.20:00 til 22:00

Nils Heine Walde
Styreleder

Per Byrknes
Regionleder

