
Referat fra regionstyremøte i Misjonssambandet Midt-Norge - web  

Tid: Lørdag 27. august kl 10-16 
Sted: Youplus, Dronningens gate 32 i Trondheim, 2. etg.  
 
Til stede: Åshild Hugdal, Janne Grete Høivik, Jan Petter Opedal, Bjørn Olav Sørhus, Eli Skei Kvakland (1. vara) 
Forfall: Ragnar Bliksås, Hans Edvard Thyve, Johannes Sandstad 
Fra administrasjonen: Atle Ølstørn og Irene Sandberg Sæther. Ungleder har foreldrepermisjon. 
 
I sak 79-81 møtte i tillegg følgende fra barne- og Ungdomsrådet (BUR): 
Henning Hugdal, Maria Vingen Hugdal, Elisabet Iversen, Otto Meisingset, Regine Mork, Margit Johanne Trefjord og 
ungleder Jørgen Greve. 
 
Jan Petter Opedal innledet med Guds ord og bønn. 
 

 Saksliste: 
Sak 69/22 Godkjenning av innkalling og sakliste                                                                                         

 
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.  

 

Sak 70/22 Godkjenning av referat fra forrige møte                                                                                    

Sak 65/22 Etter styremøtet 8.6.22 ble det avklart at det er best for Åshild Hugdal å starte ansettelsen 1. 
august og ikke 15. august som ble vedtatt i møtet 8.6.22.  
 
Saksdokument: 

➢ Referat regionstyremøtene 8.6.22 og 11.6.22 ordinært og web. 
 
Vedtak: Referatene godkjennes med korrigert startdato for Åshild Hugdal til 1.8.22 i sak 65/22. 
 

Sak 71/22 Godkjenning av protokoll fra regionårsmøtet 2022                                                                 

Regionårsmøtet 2022 ga regionstyret fullmakt til å skrive under protokollen fra årsmøtet 11.6.22. 
 
Saksdokument: 

➢ Protokoll fra regionårsmøtet 2022 
 
Vedtak: Protokollen fra regionårsmøtet 11.6.22 godkjennes med de endringer som framkom i møtet.  
 

Sak 72/22 Samtale om arbeidet i regionstyret                                                                                            

Samtale om mandat, ansvar, arbeidsmetoder og forventninger til det å være medlem i regionstyret. 
- Mandat og ansvar iht lovene 
- Tillitsverv og forventet prioritet 
- Innkalling og stemmerett 
- Teams som kommunikasjonsplattform for møter og saksdokumenter 
- Taushetsplikt 
- Dekning av reisekostnader 
- Holde seg orientert – infomailer fra regionkontoret 

 
Saksdokument:  

➢ Regionstyrets arbeid  
➢ Verdidokument, oppdatert mai 2015 

 

Sak 73/22 Regionens ansatte                                                                                                                             

Regionleder orienterte om aktuelle saker.  
- Kristine Friborg har takket ja til stillingen som 20 % BU-arbeider i LeMis fra 1.8.22. Hun har giftet 

seg og endret navn til Kristine Oklevik 



- Johanne Fjell har takket ja til stillingen som 20 % BU-arbeider i regionen fra 1.8.22 
- Åshild Hugdal har takket ja til stillingen som 100% daglig leder på Søvassli leirskole og 

ungdomssenter fra 1.8.22 
- Oppstart for våre fire nye ansatte 
- Løsninger ved foreldrepermisjon konstituert ungleder 
- Sykemeldinger 
- Stillingstittelen leirkonsulent endres til kontormedarbeider  

 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.  
 

Sak 74/22 Ansettelse forsamlingsleder Namsos Misjonsforsamling                                                         

Det er i flere år jobbet med å ansette en forsamlingsleder i Namsos etter at Endre Stene sluttet i 2019. 
Øystein Hitland har hatt stillingen på midlertidig basis. Øystein ønsker å jobbe 100% som sykepleier og 
fungere som leder for forsamlingens eldsteråd. Stillingen som forsamlingsleder i Namsos 
Misjonsforsamling er utlyst som 40% stilling.  
 
Saksdokumenter: 

➢ Stillingsannonse forsamlingsleder Namsos 
➢ Søknad forsamlingsleder Namsos 
➢ CV Mathias Eftevand 
➢ Referanser 
➢ Innstilling fra innstillingsrådet  
➢ Vedtak Forsamlingsrådet Namsos misjonsforsamling 

 
Vedtak: Mathias Eftevand tilsettes som 40% forsamlingsleder i Namsos Misjonsforsamling fra 
01.01.2023.  
 

Sak 75/22 Ansettelse av forkynner i 20% midlertidig stilling                                                                    

Regionleder har hatt samtaler med Einar Svela om å jobbe i en 20%- stilling som forkynner i vår region fra 
1. august til 31. desember i år.  
 
Saksdokument: 

➢ CV Einar Svela 
 
Vedtak: Einar Svela tilbys 20% stilling som forkynner i Region Midt-Norge fra 01.08.2022 til 31.12.2022. 
 

Sak 76/22 Styrerepresentasjon til Heggli barnehage                                                                                 

Fast styremedlem: Helge Nilsen                    2021 – 2023   
                                  Leder i Åfjord felleslag   2020 – 2022  
                                  Britt Hoås                         2020 – 2022  
Varamedlem:          Knut Inge Blix Furuseth 2021 – 2022  
                                  Elise Meling Kandal        2021 – 2022                         
Det skal velges to faste medlemmer for to år og to varamedlemmer for ett år. 
 
Vedtak: Regionstyret delegerer til regionadministrasjonen å finne aktuelle kandidater til styret i Heggli 
barnehage.   
 

Sak 77/22 Styrerepresentasjon til Spiren barnehage                                                                                 

Fast styremedlem: Gunn Magritt Danielsen 2021 – 2023 
                                  Marit Kløve                       2020 – 2022  
                                  Solveig Veie                      2020 – 2022                                
Varamedlem:          Bodil Kathrine Hassel      2021 – 2022   
                                   Irene Maria van Andel   2021 – 2022                        
Det skal velges to faste medlemmer for to år og to varamedlemmer for ett år. 
 



Vedtak: Regionstyret delegerer til regionadministrasjonen å finne aktuelle kandidater til styret i Spiren 
barnehage. 
 

Sak 78/22 Regionstyrets møteplan styreåret 2022/23                                                                               

Det er tidligere vedtatt tre regionstyremøter høsten 2022: 27.8., 20.10. og 9.12. For å få nok tid til å 
ferdigstille handlingsplanen, foreslås et tilleggsmøte torsdag 22.9. Møtet 9.12. foreslås utsatt ei uke, slik at 
regionleder er kommet heim fra opphold i Peru. 
 

Møteplan: 
- Torsdag 22. september – Teams 
- Torsdag 20. oktober – Fysisk  
- Fredag 16. desember – Fysisk  
- Fredag 3.-4. februar 2023 – på Søvassli 
- Torsdag 16. mars 2023 – Teams 
- Lørdag 22. april 2023 – på Rødde Fhs,- med påfølgende GF Rødde og Røddebasar 
- Mai 2023 – GF Val  
- 3. juni 2023 – Inderøy – konstituering etter valg på årsmøtet 

 

Saksdokumenter: 
➢ Regionstyrets årshjul 

 

Vedtak: Møteplanen for styreåret 2022/2023 godkjennes med unntak av møtet i mai 2023 som 
bestemmes senere.  
 

Sak 79/22 Evaluering av regionkonferansen 2022 - sammen med BUR                                                

Det var 40 deltakere som leverte evalueringsskjema etter regionkonferansen 11.-12. juni 22. Disse viser 
mange gode tilbakemeldinger og også forslag til forbedringer. 
Hva ønsker regionstyret og BUR å videreføre fra årets konferanse og hva er ønskelig å endre? 
 

Saksdokument:  
➢ Evaluering fra deltakere regionkonferanse 2022 

 

Vedtak: Regionstyret og BUR takker arrangementskomiteen, Rødde Folkehøgskole og alle frivillige som 
bidro til en god regionkonferanse.  
Styret takker også for innleverte evalueringsskjema og vil ta med seg innspillene fra evalueringene, samt 
samtalen i styremøtet i den videre planleggingen av regionkonferansen 2023.  
 

Sak 80/22 Regionkonferansen 2023 på Inderøy 2.-4. juni 2023 - sammen med BUR                          

Elementer til avklaring og samtale: 

• Hva ønsker RS å oppnå med/mål for regionkonferansen 2023? (Hensikt og fokus) 

• Tema 

• Talere 

• Sang og musikk 

• Oppstart fredag eller lørdag 

• Hovedstruktur for programmet. Alle dagene 
 

Vedtak: Regionkonferansen 2023 starter formiddag lørdag 3. og avsluttes med middag søndag 4. 
Momentene i samtalen tas med i det videre arbeidet med regionkonferansen 2023. 
 

Sak 81/22 Vi ber for arbeidet – sammen med BUR                                                                                    

Vi ba for arbeidet i BUR og regionstyret, det nye skole- og barnehageåret, våre ansatte i BU-arbeidet, og 
handlingsplanen. 
 

Sak 82/22 Referater                                                                                                                                         

- Referat styremøte Heggli barnehage 25.5.22 
- Referat styremøte Spiren barnehage 2.5.22 
- Protokoll styremøte KVT 28.4.22 



- Referat styremøte Rødde 24.5.22 
- Referat styremøte Val 31.5.22 
- Referat styremøter Søvassli 2.5.22, 23.5.22 og 13.6.22 
- Referat årsmøte Gjenbruk Orkanger 27.4.22 og styremøte 12.5.22 
- Regnskap Gjenbruk Orkanger pr 30.4.22 og 31.5.22 
- Referat styremøte Gjenbruk Stjørdal 11.5.22 
- Regnskap Gjenbruk Stjørdal pr 30.4.22 og 31.5.22 
- Regnskap Gjenbruk Trondheim pr 30.4.22 og 31.5.22 
- Referat Gjenbruk Verdal styremøte 14.3.22, 28.3.22, 2.5.22, 20.6.22 og årsmøte 23.5.22.  
- Regnskap Gjenbruk Verdal pr 30.4.22 og 31.5.22 

 

Vedtak: Referatene tas til orientering 
 

Sak 83/22 Orienteringer                                                                                                                                  

➢ Regnskap og gaver Midt-Norge pr 31.5.22 og 31.7.22 
➢ Utsendinger med tilknytning til Midt-Norge skoleåret 2022/23 

o Sigfred Kiplesund (periodeopphold) (fra Stjørdal) – Vest-Afrika 
o Øyvind og Solveig Barlaup m Iver 1,5 år (Fra Sykkylven/Aure) – Japan  
o Rita og Kjetil Jonasmo med barna Lene Mathea 13, Simen August 10. Barna Karen Emilie 20, 

Sander Andrè 18 og Oda Linnea 15 bor i Norge (Fra Namsskogen /Vest-Agder) – Mongolia 
o 2 enheter i sensitivt arbeid  

 

Saksdokumenter: 
➢ Regnskap- og gaveoversikt pr 31.5.22 

 

Vedtak: Orienteringene tas til orientering.  
 

Sak 84/22 Handlingsplan for Midt-Norge 2023-2025                                                                                

Misjonssambandet vedtok ny strategi for 2022-2030 på GF 2022. De enkelte regioner bes utarbeide 
handlingsplaner som understøtter denne. Regionårsmøtet 2022 behandlet handlingsplanen for region 
Midt-Norge og gjorde følgende vedtak:  
«Regionårsmøtet takker for utkast til handlingsplan for 2023-2025. Regionårsmøtet ber regionstyret 
ferdigstille «Handlingsplan for region Midt-Norge 2023-25» hvor innspill fra regionårsmøtet og føringer fra 
vedtatt «Strategi 2022-2032» for Misjonssambandet innarbeides. Regionårsmøtet ber regionstyret 
iverksette og rapportere i henhold til handlingsplanen i årsmeldinger.» 
 

På dette møtet ble følgende momenter drøftet: 
- Revisjon av handlingsplan etter innspill fra regionårsmøtet 
- Er handlingsplanen for omfattende? 
- Hvordan ønsker regionstyret å prioritere resursene, kapittel 7 
- Hva mener regionstyret er et realistisk langtidsbudsjett? 

 

Saksdokument: 
➢ Revidert handlingsplan 2023-2025 etter regionårsmøtet 2022 
➢ Reviderte tiltak etter regionårsmøtet 22 
➢ Notat fra gruppesamtaler regionårsmøtet 22 
➢ Beregninger regionbidrag 
➢ Arbeidsområde – ressurser 
➢ Gaveoversikt forsamlinger – mulig egenfinansiering 
➢ Plan for implementering handlingsplan 

 

Vedtak: Regionstyret ber administrasjonen jobbe videre med innspillene som kom fram under samtalen. 
Administrasjonen bes i neste styremøte legge fram første utkast til budsjett 2023, hvor nye 
stillingshjemler er innarbeidet.  

 

Referent Irene Sandberg Sæther  


