
Referat fra møte i regionstyret NLM Midt-Norge - 
web 

Dato: 30.-31.10.2020  
Sted: Søvassli Ungdomssenter 
 
Til stede: Åshild Hugdal, Øyvind Høyland, Målfrid Lidal, Bjarne Ljøkjell, Terje Ljøkjell, Bjørn Olav Sørhus,  Svanhild 
Øpstad, Arne Kløve (1.vara), Knut Inge Blix Furuseth (2.vara), Lars Olav Frafjord (3.vara), (sak 91-97), (på skype)  
Gunhild Eriksen (4.vara) (sak 88-97) 
Fra administrasjonen: Irene Maria van Andel (sak 88-97), Irene Sandberg Sæther, Johannes Selstø 
Regionleder fra 01.01.21: Atle Ølstørn  
 
Johannes Selstø minnet om Salme 31,6.16: I din hånd overgir jeg min ånd … I din hånd er mine tider. Bønn 
 

 
Sak 82/20 Godkjenning av innkalling og sakliste                    

Den planlagte fellessamling med BUR ble avlyst og avholdes på et senere tidspunkt.   
 
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent 
 

Sak 83/20 Godkjenning av referater                                                                                                             

Saksdokumenter: 
➢ Referat regionstyremøte 29.08.20 og 07.09.20 

 
Vedtak: Referatene godkjent 
 

Sak 84/20 Konstituering                                                                                                                                    

Styret konstituerte seg med leder og nestleder. 

Vedtak: Styret konstituerer seg med Terje Ljøkjell som leder og Øyvind Høyland som nestleder. 

Regionstyreleder, nestleder og regionleder velges som arbeidsutvalg. 

 

Sak 85/20 Samtale om arbeidet i regionstyret                                                                                              

Saksdokumenter:  
➢ Notat om arbeidet i regionstyret, inkl. lovene for NLM Midt-Norge 
➢ NLMs verdiplakat 

 

Sak 86/20 Evaluering regionårsmøtet 17.10.20                               

Saksdokument: 
➢ Notat fra regionlederteamet 

 
Fra samtalen 

• Positivt at regionårsmøtet ble streamet. Kvaliteten kan bedres for senere samlinger.   

• Flere gav uttrykk for at det var godt å komme sammen i koronatiden 

• Positivt med en kort og konkret innledning til samtalen arbeidet.  

• Viktig at delegatene kan dele tanker og opplevelser de har fra arbeidet uten å være bundet til 
oppsatt tema.  

• Presentasjon av kandidatene til alle valgene bør være likt 

• Understreke overfor kandidatene at det de har skrevet i årsmeldingsheftet, også presenteres på 
skjerm under møtet. 

• Stemmetallene skulle vært kunngjort. Tas med i protokollen  
  

Vedtak: Regionstyret er takknemlig for god oppslutning om regionårsmøtet og en god samling. 
Momentene i evalueringen tas med i arbeidet med neste års konferanse. 



 
 

Sak 87/20 Regionkonferansen 11-13.06. 21 på Rødde Folkehøgskole 

Saksdokument: 
➢ Program for den planlagte regionkonferansen 5.-7.6.2020  

 
Vedtak: Hovedrammen for regionkonferansen 11.-13.juni 2021 blir slik den var planlagt for konferansen 
i juni 2020. Administrasjonen arbeider videre med detaljene. 
 

Sak 88/20 Økonomi                                                                                                                                              

Saksdokumenter:  
➢ Regnskap pr 30.09.20 
➢ Gaverapport pr 25.10.20 

 
Orientering 

• Gaveinntektene er pr 30.09.20 kr 6 093 959. Dette kr 143 124 bedre enn i 2019 

• Gaveinntektene er pr 29.10.20 kr 6 704 288 

• Fast givertjeneste er pr 30.09.20 kr 3 067 147. Dette er kr 139 553 bedre enn 2019. Vil trolig 
passere 4 millioner ved slutten av året 

• Personalkostnadene er kr 1 472 120 under budsjett. Dette skyldes ubesatte stillinger, 
permitteringer og sykmeldinger 

• Regionbidrag er pr 30.09.20 kr 2 595 031. Dette er kr 1 075 603 større enn i 2019 

• NLM Gjenbruk har fått totalt 8,8 mill som kompensasjon for tapt inntekt på grunn av korona  

• Det er knyttet spenning til inntektene fra julemessene. I 2019 kom det inn 1,27 mill. En vil trolig 
motta kompensasjon fra Staten for tapte inntekter grunnet koronapandemien  

 
Vedtak: Regionstyret er takknemlig for den troskap misjonsfolket har vist gjennom givertjenesten og tar 
orienteringen om økonomien til etterretning. 
 

Sak 89/20 HMS                                                                                                                                                    

Saksdokument: 
➢ HMS-mål 2020 Region Midt-Norge 

 
Regionleder orienterte om HMS og oppfølging av HMS-mål. 

• Mye av HMS handler om rutiner. Påminnelser om hva vi skal være oppmerksom på. 

• Noen spesiell saker fra år til år. Dette kommer gjerne i forlengelse av arbeidsmiljøundersøkelser 
eller andre saker vi ser behov for å sette fokus på.  

• Personalavdelingen i NLM planlegger ny arbeidsmiljøundersøkelse våren 2021 

• Det legges vekt på å ha gode ergonomiske forhold på jobb for å forebygge sykdom/skade 

• Én ansatt deltok på «Exponential Berlin» - samling i Oslo om kirkevekst  
 
Vedtak: Regionstyret tar orienteringen til etterretning 
 

Sak 90/20 Regionens ansatte                                                                                                                              

➢ Regionleder orienterte om aktuelle saker 

• Sykemeldinger 

• Vurdering om ansatte kan avhjelpe en krevende personalsituasjon med mange sykemeldinger 
ved Liavoll barnehage  

• Kombinasjonsstilling med arbeid på Val skoler og Helgeland området 

• Tett dialog med leder NLM Norge om kandidater til ledige stillinger i regionen 
 
Vedtak: Regionstyret tar orienteringen til etterretning 
 

Sak 91/20 Godkjenning av protokoll fra regionårsmøtet 2020                                                                    

Saksdokument: 
➢ Protokoll fra regionårsmøtet 17.10.20 



 
Vedtak: Protokoll fra Regionårsmøtet 2020 revideres ut fra de merknader som kom fram i samtalen og 
sendes regionstyrets medlemmer for endelig godkjenning.  
Godkjent protokoll legges ut på NLM region Midt-Norge sin hjemmeside. 
 

Sak 92/20 Budsjett 2021                                                                                                                                       

Saksdokument: 
➢ Budsjettforslag og beskrivelse av hovedtrekkene i budsjettet 

 

Vedtak: Regionstyret godkjenner budsjett for 2021 med gaveinntekter på 10,1 mill og regionbidrag på 
2,65 mill. 
 

Sak 93/20 Styrerepresentant Søvassli Ungdomssenter                                                                                 

Fast styremedlem: Mariann Espeland               2019 - 2020 
                                  Elisabet Elvrum Iversen      2019 - 2020 
                                  Freddie Gundersen              2020 - 2021 
                                  John Halvard Lidal                2020 - 2021 
                                  Torbjørn Gjerde                    2020 - 2021 
Varamedlem: Tarjei Løvik 
                          Margaret Finseth Krutvik 
                           
Det skal velges 2 faste medlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for 1 år 
                           
Vedtak: Mariann Espeland og Elisabet Elvrum Iversen velges til styremedlemmer for Søvassli 
ungdomssenter for perioden 01.01.21 – 31.12.22 
Tarjei Løvik og Margaret Finseth Krutvik velges til henholdsvis 1. og 2. vararepresentanter for perioden 
01.01.21 – 31.12.21.  
 

Sak 94/20 Bønn for arbeidet           

• Rødde, KVT og Val 

• Heggli, Liavoll, Lilleval, Spiren 

• Ansatte og utsendinger  
  

Sak 95/20 Ansatte ressurs                                                                                                                                          

Saksdokument: 

• Notat fra regionleder 
 
Vedtak: Øyvind Rott løses etter eget ønske fra stillingen som områdeleder i Namdal og går inn i 
forkynnerstilling i regionen fra 01.01.21. Regionstyret vil arbeide videre med å fylle de ubesatte 
stillingene i områdene Namdal, Helgeland, Innherrred samt forkynnerstilling i regionen. Nådegave og 
utrustning vil være avgjørende for rekruttering og hvilke arbeidsoppgaver ansatte går inn i.  
 

Sak 96/20 Referatsaker                                                                                                                                        

➢ Søvassli styrereferat 24.08.20; 05.10.20 
➢ KVT styreprotokoll 09.08.20 og skolereglement 
➢ Val styrereferat 03.10.20 
➢ Spiren styrereferat 16.09.20 
➢ NLM Gjenbruk Stjørdal styrereferat 09.09.20; 14.10.20, regnskapsrapport og framdriftsplan 

omgjøring 
➢ NLM Gjenbruk Stjørdal AS styrereferat 27.08.20; 
➢ NLM Gjenbruk Trondheim styrereferat 01.09.20 og rekneskapsrapport 
➢ NLM Gjenbruk Verdal regnskapsrapport 
➢ NLM Gjenbruk Orkland regnskapsrapport 

 

Sak 97/20 Orienteringer                                                                                                                                       

• Status julemesser 



• Liavoll barnehage legges ned 01.08.21 

• Reiseruten våren 2021 

• Rådsmøtet 20-22.11.20. Regionstyrets nestleder deltar på rådsmøtet i stedet for regionstyrets 
leder, som er forhindret fra å møte. Dokumentet Menighetstenkning og organisasjonsstruktur skal 
drøftes. 

 
 
 
Johannes Selstø 
Regionleder 


