
Referat fra møte i regionstyret NLM Midt-Norge web  

Dato: Lørdag 8.5.21 kl 09:00 – 13:10 
Sted: Teams 
 
Til stede: Åshild Hugdal, Øyvind Høyland, Bjarne Ljøkjell, Terje Ljøkjell, Bjørn Olav Sørhus, Svanhild Øpstad, Arne 
Kløve (1. vara), Knut Inge Blix Furuseth  
Fra administrasjonen: Atle Ølstørn, Irene Sandberg Sæther 
Forfall: Målfrid Lidal, Irene Maria van Andel 
 

Bjarne Ljøkjell innledet med sangen «Ingen er så trygg i fare» og bønn. 
 

 Sak 30/21 Godkjenning av innkalling og sakliste                                                                                           
 

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 
 

Sak 31/21 Godkjenning av referat fra forrige møte                                                                                             

Saksdokument: 
➢ Referat regionstyremøte 20.3.21 ordinært og web 

 

Vedtak: Referatene godkjennes. 

Sak 32/21 Økonomiorientering                                                                                                                          

Saksdokumenter: 

➢ Regnskapsrapport NLM Midt-Norge pr 31.3.21 kort og lang versjon 
➢ Gaveoversikt pr 30.4.21 
➢ Endelig regnskap for NLM Midt-Norge 2020 

 

Orientering: 
- Gavene pr 31.3. viser 1,9 millioner. Dette er 61’ bedre enn budsjett og 175’ bedre enn 2020  
- Personalkostnad pr 31.3. viser 1,5 millioner, hvilket er 26’ under budsjett.  
- Regionbidraget pr 31.3. er 328’ i overskudd. Dette er 368’ bedre enn budsjett og 159’ bedre enn 

i 2020. Det gode resultatet skyldes i hovedsak gode gaver, kombinert med ubesatte stillinger og 
lave reisekostnader. 

- Gjenbruk viser overskudd på kr 70’ pr 31.3., noe som er 14’ bedre enn på samme tid i 2020 
- Gavene pr 30.4. utgjør 2,86 mill, hvilket er 97’ mer enn i 2020. 175’ av gavene består av 

kompensasjon fra staten for mindreinntekt for julemesser i 2020. 
- Endelig regnskap for NLM Midt-Norge 2020 viser et regionbidrag på 4 584 367. I tillegg er 

overføringen fra våre fire gjenbruksbutikker kr 1 892 020. 
 

Vedtak: Økonomiorienteringen tas til etterretning.  

Sak 33/21 HMS                                                                                                                                                      

Regionstyret behandlet i forrige møte en risikovurdering for NLM region Midt-Norge, og ser nå på hvilke 
forebyggende tiltak som planlegges i 2021.   
 

Saksdokumenter: 
➢ Risikovurdering i NLM Midt-Norge inkludert tiltak for 2021 

 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.   
 

Sak 34/21 Regionens ansatte                                                                                                                             

Regionleder orienterte om aktuelle saker 

• Sykemelding 

• 25 % økt permisjon for Øyvind Rott 1.4.-31.5.21 

• Alle ansatte på Søvassli ungdomssenter er 50% permittert fra 9.4. og inntil videre  



• Utlyst stilling forsamlingsarbeider i Namsos misjonsforsamling 

• Rekruttering ledige stillinger 

• Ansatte-ressursen i koronatid 

• Rapport fra arbeidsmiljøundersøkelsen for NLM Midt-Norge 
 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 
 

Sak 35/21 Regionkonferansen 9.10.21 på Rødde Folkehøgskole                                                               

Regionleder orienterer om status i planleggingen av regionkonferansen. 

• Taler: Grete Yksnøy Martinsen og Hans Arne Sanna 

• Tema for konferansen: Forslag: Nåde  
 
Vedtak: Tema for regionkonferansen 2021 blir «Nåde». Regionledelsen tar med momentene fra 
samtalen i den videre planleggingen av regionkonferansen.  
 

Sak 36/21 Antall medlemmer i regionstyret i NLM Midt-Norge                                                                 

Regionens valgnemnd opplever det utfordrende å finne nok kandidater til regionstyret. Dette er en 

utfordring som er kjent gjennom flere år.  

De andre regionene har 1-2 færre faste medlemmer og 1-2 færre varamedlemmer enn Midt-Norge: 

- Nord og Sørvest: 7 faste og 3 vara 

- Nordvest: 7 faste og 2 vara 

- Sør og Øst: 6 faste og 3 vara (1 av de faste er ansatte-representant med personlig vara) 

- Vest: 5 faste og 3 vara 

Er det tjenlig for region Midt-Norge å endre lovene slik at regionstyret kan ha et lavere antall 

styremedlemmer og/eller varamedlemmer?  

 

I lovene for NLM Midt-Norge punkt 5.1. står det følgende:  

«Regionen ledes av et styre på sju medlemmer som seg imellom velger leder og nestleder for ett år 

om gangen. Regionstyrets medlemmer må ha fylt 18 år. Regionstyrets medlemmer har en 

funksjonstid på to år. Det velges fire varamedlemmer for ett år om gangen. Styret er 

beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme 

avgjørende. Er leder og nestleder fraværende, velges en setteleder.» 

Retningslinjer for lovendring er regulert i lovene for NLM Midt-Norge punkt 11. 

11.1. Forslag til endring av regionens lover behandles på regionårsmøtet og må ha 2/3 flertall av 

avgitte stemmer for å bli vedtatt.  

11.2. Forslag til endring av regionens lover må være innkommet til regionstyret senest tre måneder 

før regionårsmøtet for å kunne bli behandlet på førstkommende regionårsmøte.  

11.3. Endring av regionens lover må ikke komme i strid med grunnreglene for Norsk Luthersk 

Misjonssamband 

 

Saksdokument: 
➢ Lover for NLM region Midt-Norge  

 
Vedtak: Regionstyret ber administrasjonen utarbeide to alternative forslag til lovendring om reduksjon i 
regionstyrerepresentasjon, med beskrivelse av konsekvenser for begge alternativene:  

a) 6 faste og 3 vara 
b) 5 faste og 3 vara 

 

Sak 37/21 Regionstyreleder som utsending til rådsmøte                                                                            

Rådsmøtet er utsatt til 22.-24. oktober 2021, og regionstyrets leder er en av de valgte utsendingene til 
rådsmøtet. Ettersom årets regionårsmøte er utsatt til 9. oktober, skjer valg av nytt regionstyre og 
konstituering av det nye regionstyret forholdsvis kort tid før rådsmøtet. Dette kan gjøre det vanskelig for 
ny regionstyreleder å delta på rådsmøtet med tanke på forberedelser og ledig tid i kalenderen. 
På regionens årsmøte i 2018 ble følgende valgt som utsendinger til rådsmøtet fra Midt-Norge:  



- Regionleder 
- Regionstyrets leder 
- Hjalmar Hugdal 
- Malvin Torsvik 
- Olav Vestbøstad 
- Josef Birgersson (1. vara) 
- Per Olav Mork (2. vara) 
- Johannes Selstø (3. vara) 
- Terje Ljøkjell (4. vara) 

 

Vedtak: Konstituering av ny regionstyreleder gjøres umiddelbart etter regionårsmøtet, slik at nyvalgt 

regionstyreleder kan være utsending til rådsmøtet.  
 

Sak 38/21 Årsmelding 2020 fra Region Midt-Norge (oppfølging sak 10/21 og 24/21)                          

Regionstyret skal avlegge en årlig årsmelding for arbeidet i NLM Midt-Norge. 
 

Saksdokument:  
➢ Utkast til regionstyrets årsmelding 2020 

 

Vedtak: Regionens årsmelding for 2020 godkjennes for framlegging i regionårsmøtet.  

Sak 39/21 Gjennomgang av årsrapporter fra misjonsfellesskapene i Namdal område                         

135 av våre 151 misjonsfellesskap (NLM-kontakter ikke medregnet) har levert årsrapport for 2020. 
Regionstyret vil gjennomgå årsrapportene områdevis, og starter denne gangen med Namdal område. 
 
Saksdokument:  

➢ Årsrapporter fra misjonsfellesskap i Namdal område 
 
Vedtak: Regionstyret synes det er verdifullt å lese årsrapportene fra misjonsfellesskapene og takker for 

de innsendte rapportene fra Namdal område. Regionstyret vil be for det enkelte misjonsfelleskap i 

Namdal fram til neste regionstyremøte.   

Sak 40/21 Vi ber for arbeidet                                                                                                                            

Vi ba for arbeidet ut fra følgende bønneplan, i tillegg til aktuelle saker styret jobber med. 

 
 

Måned  Institusjon mm  Øvrig arbeid  Område  

Januar  Gjenbruk Orkland, Stjørdal, Tr.heim, Verdal  Ledere i misj.fellesskap voksne  Helgeland  

Mars  Rødde, KVT, Val vgs, Val grunnskole  Ledere i BU-lagene  Namdal  

Mai  Heggli, Liavoll, Lilleval, Spiren  Regionkonferansen  Innherred  

Juni  Radio Budstikka Namdal  Leirarbeidet  Fosen  

August   Laberget og Søvassli  Utsendingene våre  Trondheim  

Oktober  Regionstyret + regionlederteamet  Økonomien, julemessene  Gauldal  

Desember  Hovedstyret + lederne på hovedkontoret   Ansatte i regionen  Søvassli  

Sak 41/21 Disponering av resultat fra salg Skjelstadmark bedehus                                                          

Regionstyret behandlet i sak 47/20 salg av Skjelstadmark bedehus. Bedehuset ble solgt høsten 2020, og 
netto salgssum ble i mars 2021 fordelt på de tre eierne av huset. NLM region Midt-Norge har fått overført 
kr 489.950. Region Midt-Norge står fritt i å bestemme hvordan overskuddet skal disponeres.   
 

Saksdokument 
➢ Oversikt over Region Midt-Norges innskudd i NLMs utbyggingsfond 

 
Vedtak: NLM Midt-Norge sin andel av salgsinntekt fra Skjelstadmark bedehus plasseres i NLMs 
Utbyggingsfond.  



Sak 42/21 Styrerepresentasjon til Heggli barnehage                                                                                                        

Fast styremedlem: Helge Nilsen                    2019 - 2021  
                                  Leder i Åfjord felleslag   2020 - 2022 
                                  Britt Hoås                         2020 - 2022 
Varamedlem:          Knut Inge Blix Furuseth 2020 - 2021 
                                  Elise Meling Kandal       2020 - 2021                       
Det skal velges et fast medlem for to år og to varamedlemmer for ett år. 
 

Vedtak: Helge Nilsen velges til styremedlem for Heggli barnehage 01.08.21 – 31.07.23. Knut Inge Blix 
Furuseth og Elise Meling Kandal velges til henholdsvis første og andre varamedlem for Heggli 01.08.21 – 
31.07.22. 
 

Sak 43/21 Styrerepresentasjon til Spiren barnehage                                                                                                           

Fast styremedlem: Olav Nyvoll                     2019 - 2021 
                                  Marit Kløve                     2020 - 2022 
                                  Solveig Veie                    2020 - 2022                               
Varamedlem:          Bodil Kathrine Hassel    2020 - 2021  
                                   Irene Maria van Andel 2020 - 2021                       
Det skal velges et fast medlem for to år og to varamedlemmer for ett år. 
 

Vedtak: Regionadministrasjonen arbeider videre med styrerepresentasjonen til Spiren barnehage. 
 

Sak 44/21 Utsending av kandidater til generalforsamling på Val videregående skole AS 29.5.21     

Hovedstyret i NLM har delegert til Region Midt-Norge å utgjøre generalforsamlingen for Val vgs AS. 
 

Vedtak: Bjarne Rickard Ljøkjell velges til å utgjøre generalforsamlingen for Val vgs AS 2021. Terje Ljøkjell 
velges som 1. vara til å utgjøre generalforsamlingen for Val vgs AS 2020. 
 

Sak 45/21 Referatsaker                                                                                                                                       

➢ Referat BUR 29.1.21 
➢ Referat styremøte Rødde Fhs 20.3.21 
➢ Referat styremøte Val 23.3.21 
➢ Protokoll styremøte KVT 16.3.21 
➢ Referat styremøte Heggli barnehage 24.3.21 
➢ Referat styremøte Liavoll barnehage 3.3.21 
➢ Referat styremøte NLM-barnehagene AS 12.3.21 
➢ Referat styremøte Søvassli 12.4.21 
➢ Referat styremøte Gjenbruk Stjørdal 7.4.21 
➢ Referat styremøte Gjenbruk Trondheim 21.3.21  
➢ Regnskap fra NLM Gjenbruk Orkland pr 28.02.21 
➢ Regnskap fra NLM Gjenbruk Stjørdal pr 28.02.21 
➢ Regnskap fra NLM Gjenbruk Trondheim pr 28.02.21 
➢ Regnskap fra NLM Gjenbruk Verdal pr 28.02.21 

 

Vedtak: Referatene tas til orientering.  

 

Sak 46/21 Orienteringer                                                                                                                                     

• Tone Murvold er ansatt som ny daglig leder i Heggli barnehage fra 1.8.21 

• NLM Gjenbruk Orkland flytter fra Kårmo til Orkanger høsten 2021 

• Nye utsendinger høsten 2021: Rita og Kjetil Jonasmo m/fam, Solveig og Øyvind Barlaup m/Iver + 2 
enheter i sensitivt arbeid  

• Forbønnshandling for utsendinger i Betania 9. mai. 

• Det er årsmøte på KVT 11. mai hvor regionleder og regionstyreleder representerer NLM Midt-Norge 

• Det blir noen endringer i regionens konfirmantundervisning fra høsten 

• Det ble arrangert 6 digitale områdemøter i Midt-Norge med misjonsfellesskapene i mars med totalt 
47 deltakere og 42 misjonsfellesskap – totalt 9 høringssvar fra Midt-Norge + evt. forsamlinger 

 

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.  
 

Referent Irene Sandberg Sæther 


