
Referat møte i regionstyret NLM Midt-Norge  

Dato: Lørdag 09.05.2020 Kl 0900 – 1400  
Sted: Skype-møte 
 
Til stede: Øyvind Høyland, Målfrid Lidal, Bjarne Ljøkjell, Terje Ljøkjell, Malvin Torsvik, Svanhild Øpstad, Bjørn Olav 
Sørhus, Berit Aune, Gunhild Eriksen 
Fra administrasjonen: Jørgen Indrebø Greve, Irene Sæther Sandberg, Johannes Selstø 
Forfall: Bjørn Olav Sørhus 
 
Jørgen Greve innledet med bønn.  

 
Sak 35/20 Godkjenning av innkalling og sakliste                                                                                            

 
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes 
 

Sak 36/20 Godkjenning av referater                                                                                                                        

Saksdokument: 
➢ Referat regionstyremøter 

1. 28.03.20 
2. 24.04.20 og 26.04.20 
3. 30.04.20 

➢ Referat generalforsamling Rødde folkehøgskole 28.03.20 
 

Vedtak: Referatene godkjent 
 

Sak 37/20 Økonomiorientering                                                                                                                          

Saksdokument:  

• Regnskap pr 31.03.20 

• Gaverapport pr 30.04.20 
Orientering 

• Enkeltgaver og minnegaver pr mars kr 193.000 mot kr 67.000 i fjor 

• Andre driftsinntekter på kr 100.000 er blant annet tilskudd trossamfunn 

• Reduserte lønnskostnader i forhold til budsjett skyldes sykemeldinger 

• Regionbidrag er kr 255.000 bedre enn i fjor 

• Gaveinntektene så langt pr 30. april viser kr 2.767.000 som er kr 251.00 mer enn i 2019 

• Fast givertjeneste økt kr 60.000 

• Gaver fra misjonsfellesskapene inklusive prosjektgaver er likt fjoråret  

• Reduserte lønnskostnader på grunn av permitteringer synliggjøres for april 
 
Vedtak: Økonomiorienteringen tas til etterretning 
 

Sak 38/20 HMS                                                                                                                                                           

• Regionleder orienterte om smitteverntiltakene i NLM 
 
Vedtak: Regionstyret tar orienteringen til etterretning 
 

Sak 39/20 Regionens ansatte                                                                                                                              

• Regionleder orienterte om aktuelle saker 
- Sykemeldinger 
- Permitteringer 
- Den videre prosess ved ansettelse regionleder 

 



Vedtak: Regionstyret tar orienteringen til etterretning. Regionstyret er opptatt av at 
permitteringsgraden til forkynnerne vurderes redusert dersom det kommer flere forespørsler fra 
misjonsfellesskapene enn det regionen i dag har ressurser til innenfor gjeldende permitteringer. 
 

Sak 40/20 Oppsigelse fra Kristian Fagerli                                                                                                         

Saksdokument: 
➢ Oppsigelse fra Kristian Fagerli som forkynner i NLM region Midt-Norge med siste arbeidsdag 

14.04.20 
 
Vedtak: Regionstyret tar oppsigelsen til etterretning og takker Kristian Fagerli for trofast tjeneste som 
forkynner i Region Midt-Norge.  
 

Sak 41/20 Disponering av ansatte ressurser i Region Midt-Norge                                                              

Saksdokument: 
➢ Oversikt over ansatte NLM Midt-Norge 2020 og ubesatte stillinger 

 
Vedtak: Regionstyret ber administrasjonen arbeide videre med å lage oversikt over disponering av 
ansatte ressurser. 
 

Sak 42/20 Regionkonferansen 2020                                                                                                                  

Regionstyret vurderte alternative løsninger for gjennomføring av regionårsmøtet 2020 ettersom 
regionkonferansen 5.-7. juni ikke kan gjennomføres som planlagt grunnet korona-pandemien.   
 
Vedtak: Regionårsmøtet 2020 avholdes 17. oktober. Regionstyret ber administrasjonen arbeide videre 
med sted og program for årsmøtet. En representant fra NLMs hovedkontor inviteres til årsmøtet.  
 

Sak 43/20 Regionkontor                                                                                                                                      

Saksdokument: 

• Notat fra administrasjonen 
Leiekontrakten med Elveseter Gravferd for regionens kontorlokaler på Heimdal gjelder fram til 31.12.20. 
Oppsigelsestiden er seks måneder.  Alternative kontorlokaler er vurderes.  
 
Vedtak: Leieavtalen med Elveseter Gravferd for kontorlokaler i Ole L Kolstadsvei 2 på Heimdal fornyes 
for en fem-årsperiode. Avtalen gjøres gjeldende fra 01.01.21 med seks måneder ensidig oppsigelsesfrist 
fra leietaker i leieperioden.   
Regionstyret ber administrasjonen holde kontakt med NLM Eiendom AS vedrørende muligheten for leie 

av lokaler i Stokmovegen 7 på Stjørdal og be om kostnadsoverslag dersom det skulle bli aktuelt for 

selskapet med utleie av kontorlokaler til NLM region Midt-Norge.  

 

Sak 44/20 Bønn for arbeidet                                                                                                                               

Tre personer ba for arbeidet 

• Ledelsen ved Hovedkontoret 

• Ansatte i regionen 

• Misjonærene 

• Våre myndigheter 

• Rødde folkehøgskole 
 

Sak 45/20 Nye lover for forsamlinger                                                                                                               

Saksdokument:  
➢ Brev 28.02.2020 fra NLM Norge vedr. høring normallover forsamling 
➢ Gjeldende og revidert forslag til normallover for forsamling med og uten eldsteråd 

 
Vedtak: Regionleder gir NLM Norge tilbakemelding på høringsforslaget til normallover for forsamling ut 
fra det som kom fram i samtalen.  
 

Sak 46/20 Styrerepresentasjon til KVT                                                                                                             



Fast styremedlem: Gunvor Nyvoll Kjerstad 2017-2020 
                                  Ragnar Hoås 2019 – 2022 
Varamedlem:         Morten Ljøkjel 2019 – 2022 (1.vara)  
                                  Jorunn Vårvik Veie 2017-2020 (2.vara) 
                                    
Det skal velges 1 fast medlem for 3 år og 1 varamedlem for 3 år. 
 
Vedtak: Terje Olav Harnes velges til styremedlem for KVT 01.08.20 – 31.07.23. Gunvor Nyvoll Kjerstad 
velges til 2.varamedlem for KVT 01.08.20 – 31.07.23 
 

Sak 47/20 Skjelstadmark bedehus                                                                                                                    

Saksdokument 
➢ Brev fra Welde & Valstad eiendomsmegling AS 
➢ Notat for administrasjonsleder og regionleder 

Styret for Skjelstadmark bedehus forslår overfor eierorganisasjonene Normisjonen, NMS og NLM at 
bedehuset selges. Organisasjonene har de siste årene ikke hatt foreninger i bygda. Bedehusstyret har 
kontaktet Welde & Valstad eiendomsmegling AS for å bistå salget og avklaringer vedrørende 
grunnbokshjemmel på eiendommen bedehuset er oppført på. 
 
Vedtak: Regionstyret går inn for at Skjelstadmark bedehus selges. Under forutsetning av at Hovedstyret 
i NLM godkjenner salget, gis Welde & Valstad eiendomsmegling AS fullmakt til å begjære 
grunnbokshjemmel på gnr 268 bnr 10 og 22 til de tre eierne i henhold til tinglysingslovens § 38a.  
Sak 48/20 Solberg bedehusforening                                                                                                                

Saksdokument 
➢ Referat fra Stiftelsesmøte 
➢ Vedtekter 
➢ Notat fra administrasjonsleder og regionleder 

 

Tøtdal misjonsforening, som ble lagt ned i 2019, står som eier av Solberg bedehus. Det er dannet en ny 

NLM-forening i Tøtdal: Solberg bedehusforening. Foreningen tar ansvar for drift og vedlikehold av 

bedehuset, samt arbeide for å utbre Guds rike i samsvar med NLMs lover og grunnregler. 

 
Vedtak. Regionstyret er takknemlig for dannelsen av Solberg bedehusforening tilhørende NLM region 

Midt-Norge og er glad for at foreningen tar ansvar for videre drift og vedlikehold av Solberg bedehus 

etter at Tøtdal kinaforening ble lagt ned. Regionstyret støtter de fremlagte vedtekter for Solberg 

bedehusforening med de merknader som kom fram i notat fra administrasjonen.  

 

Sak 49/20 Dato regionstyremøter skoleåret 2020/21                                                                                                                                                              

Regionledelsen la fram forslag til dato for regionstyremøter skoleåret 2020/21.  

• 29.08.20 

• 30.-31.10.20 (sammen med BUR) 

• 05.12.20 

• 30.01.21  

• 20.03.21 (sammen med styret for Rødde folkehøgskole)  

• 08.05.21 

• 19.06.21 
Vedtak: Møteplan for regionstyremøter skoleåret 2020/21 godkjent 

 

Sak 50/20 Referatsaker                                                                                                                                        

➢ Liavoll barnehage styremøte 12.02.20 
➢ NLM Gjenbruk Stjørdal styremøte 14.04.20 
➢ NLM Gjenbruk Verdal styremøte 21.04.20 
➢ Rødde folkehøgskole styremøte 28.03.20 og 21.04.20 
➢ Søvassli Ungdomssenter og leirskole styremøte 23.03.20 
➢ Val skoler styremøte 31.03.20 



 
Vedtak: Referatene tas til etterretning 
 

Sak 51/20 Orienteringer                                                                                                                       

• Finn-Widar Knutzen, styremedlem i Val vgs, går inn i en 30 % stilling som controller på Val fra 
august 2020 og har bedt seg løst fra styrevervet for resten av sin valgperiode. 1.vararepresentant 
går inn som fast medlem for gjenstående valgperiode på ett år.  

• Administrasjonen legger regelmessig ut på Facebook glimt fra arbeidet i regionen  

• BU-leder ser sammen med BU-arbeiderne på muligheten for at Sommertreff kan gjennomføres 
som fysisk samling i samkjøring med digitale samling på landsbasis.  

 
Vedtak: Orienteringene tas til etterretning 
 

 
Referent 
Johannes Selstø  
Regionleder 


