
Referat fra møtet i regionstyret NLM Midt-Norge - web  

Dato: Lørdag 29.08.2020 Kl 0900 – 1345  
Sted: Skype 
 
Til stede: Øyvind Høyland, Målfrid Lidal, Bjarne Ljøkjell, Terje Ljøkjell, Svanhild Øpstad, Berit Aune, Gunhild Eriksen, 
Knut Inge Blix Furuseth  
Fra administrasjonen: Jørgen Indrebø Greve, Irene Sæther Sandberg, Johannes Selstø 
 
Forfall: Bjørn Olav Sørhus og Malvin Torsvik 
 
Øyvind Høyland minnet om å ta seg god tid på møteplassene Gud møter oss og vi møter hverandre. Leste 1 Kor 
12,12-27. Bønn. 
 
 

 Sak 68/20 Godkjenning av innkalling og sakliste                                                                                                               

En sak falt ut i innkallingen: Valg av varamedlem til styret for Val videregående skole.  
 
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes med ovennevnte merknad 
 

Sak 69/20 Godkjenning av referat                                                                                                                       

Saksdokument: 
➢ Referat regionstyremøte 20.06.20 

 
Vedtak: Referatet godkjent 
 

Sak 70/20 Økonomiorientering                                                                                                                          

Saksdokument:  
➢ Regnskap pr 31.07.20 
➢ Gaverapport pr 27.08.20 

 
Orientering 

• Gaveinntektene er pr 31.07.20 kr. 4.750.033. Dette er kr 321.539 bedre enn i 2019 

• Gaveinntektene er pr 27.08.20 kr 5.295.396. 

• Generelle gaver fra misjonsfellesskapene er pr 31.07.20 kr 1.316.658. Dette er kr 42.155 lavere 
enn i 2019  

• Fast Givertjeneste er pr 31.07.20 kr. 2.382.505. Dette er kr 114.434 bedre enn i 2019  

• KVT-elevene har samlet inn kr 266.437. Rødde-elevene har samlet kr 158.424 og innbetalt i august. 
Val-elevene har samlet inn ca. kr 130.00. Totalt vil skoleprosjektene utgjøre ca. kr 550.000 

• Lønnskostnadene er kr 2.000.497 hvilket er kr 736.085 lavere enn i 2019. Dette skyldes ubesatte 
stillinger, sykemeldinger og permitteringer  

• Regionbidraget er kr 2.396.297 mot kr 1.204.915 i 2019.  

• Inntektene fra Gjenbruksbutikkene i juli viser samlet positivt resultat på kr 17.400. Så langt i år 
viser resultatet fra de fire gjenbruksbutikkene i Midt-Norge et underskudd på kr 244.617 

 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning 
 

Sak 71/20 HMS                                                                                                                                                           

Regionleder orienterte om aktuelle saker 
       - Arbeidsveiledning for Eivind Hugdal Sakseide med planlagt oppstart i oktober 

- Webinar om smittevern. Dette er tilgjengelig på nett 
  

Vedtak: Regionstyret tar orienteringen til etterretning 
 

Sak 72/20 Regionens ansatte                                                                                                                              

Regionleder orienterte om aktuelle saker 
- Irene Maria van Andel er tilbake i stillingen som Ung-leder fra 01.09.20 



- Jørgen Indrebø Greve har siste arbeidsdag som Ung-leder 01.09.20 
               - Silja Kiplesund avsluttet vikariatet som kontorassistent 30.06.20 

- Utlån av forkynner til annen region  
- Sykemelding 

 
Vedtak: Regionstyret tar orienteringen til etterretning 
 

Sak 73/20 Instruks leirkonsulent                                                                                                                        

Saksdokument: 
➢ Notat og forslag til instruks 

 
Vedtak: Regionstyret godkjenner den fremlagt instruksen for leirkonsulent og ber om at den fremlegges 
for tillitsvalgt 
 

Sak 74/20 Samtale om møtevirksomheten                                                                                                      

Regionleder innledet til samtale: 

• Vanlige møter/barnelag 
Møtevirksomhet og foreningsarbeid normaliseres etter koronapandemiutbruddet. 
Smitteverntiltak gjennomføres på en god måte. Noen barnelagsledere kjenner på usikkerhet 
knyttet til gjennomføring av barnelagsmøter. 
Generelt ser trenden ut til å fortsette: Færre offentlige møter, mens foreningsmøter går stort sett 
som før. Må vi tilby foreningene flere forkynnerbesøk til ordinære foreningsmøter i heimene? 
Hvilke behov har fellesskapene for forkynnerressursen i sitt arbeid? 
Besøk på Varntresk og Trofors i august opplevdes positivt og gir et godt grunnlag for videre arbeid 
i dette området 

• Talerforespørsler 
Hovedkontoret opplever færre talerforespørsler fra regionene. Det kom inn ca. 60 forespørsler til 
vårsemesteret 2021, mot til vanlig ca. 200 tidligere. Hovedkontoret har bedt regionene se på 
mulighet for å ta imot flere forkynnere.  
Vi må i tiden fremover enda mer arbeide aktivt med å kontakte misjonsfellesskapene og tilby 
talere. Dette er tidkrevende. Utfordrende å lage gode reiseruter med enkeltmøter i samme 
område. Kan bli mye reising. Dette berører sterkt hvordan vi bruker forkynnerressursene.  

• Julemesser 
Administrasjonen har hatt et møte på Messenger med komitemedlemmer for seks av de planlagte 
julemessene. Planlegger nytt digitalt møte der alle komiteer kan være representert. Det er stor 
usikkerhet knyttet til hvordan julemessene kan gjennomføres innenfor gjeldende smitteverntiltak, 
men de fleste arbeider aktivt med saken.  

 
Vedtak: Momentene fra samtalen tas med i videre planlegging av virksomheten i regionen 
 

SAK 75/20 Regionårsmøtet 2020                                                                                                                        

Regionledelsen orienterte om status i planleggingen av regionårsmøtet.  
 
Vedtak: Regionstyret tar orienteringen til etterretning og ber administrasjonen ta med momentene fra 
samtalen i det videre arbeid med forberedelsen til regionårsmøtet  
 

Sak 76/20 Valgene på GF 2021                                                                                                                          

Saksdokument: 
➢ Brev fra valgkomiteen for GF 2021 med påminnelse om forslag på kandidater til valgene 

 
Regionkontoret videresendte 06.05.20 brev fra valgnemnda til alle misjonsfelleskap, regionstyret, BUR og 
ansatte. Saken var ikke satt opp som sak på regionstyremøtet 9.mai, men ble nevnt muntlig med mulighet 
for at den kunne settes som eventuelt sak. Saken ble ikke behandlet grunnet kort tidsfrist.  
Valgkomiteen ber igjen om forslag fra alle regionstyrene på kandidater.     
 
Vedtak: Regionstyret drøftet aktuelle kandidater til valgene på GF 2021. Forslagene oversendes valg- og 
fullmaktskomiteen for GF 2021.  
  



 

Sak 77/20 Referatsaker                                                                                                                                      

➢ Søvassli styrereferat 06.06.20 
➢ Spiren barnehage styrereferat 05.03.20; 25.03.20; 16.04.20; 19.04.20; 27.05.20 
➢ NLM Gjenbruk Trondheim årsmøtereferat 09.06.20 
➢ NLM Gjenbruk Orkland styrereferat 24.02.20; 23.04; 12.06.20 
➢ BUR referat 05.05.20; 18.08.20 
 

Vedtak: Referatene tas til etterretning 
 

Sak 78/20 Orienteringer                                                                                                                                      

➢ UngTro - prosjekt 
➢ Anklager mot NLMs lederskap 
➢ Årsmelding fra BUR 

 
Vedtak: Regionstyret tar orienteringene til etterretning 
 

Sak 79/20 Bønn for arbeidet                                                                                                                                                                                                                                                    

• Utsendingene 

• Møtevirksomheten 

• Regionårsmøtet 
 

Sak 80/20 Varamedlem i styret for Val videregående skole 

Jostein Namsvatn som nå er 1. varamedlem i styret på Val vgs. begynner som leder for landbruksavdeling 

12. oktober. Han går dermed ut av styret. Det er ingen andre varamedlemmer i styret. Vedtektene sier at 

det skal være 1-3 vararepresentanter.  

Johannes Sandstad har svart ja til å være 1. varamedlem for perioden oktober 2020 - mai 2021. 

Vedtak: Johannes Sandstad foreslås som 1. varamedlem i styret for Val videregående skole for perioden 

oktober 2020 – mai 2021.  

 

 
 
Referent: 
Johannes Selstø 
Regionleder 


