
Referat fra regionstyremøte i Misjonssambandet Midt-Norge web  

Tid: Torsdag 20. oktober 2022 kl 1800 – 2200  
Sted: Regionkontoret/Credo Frikirke i Ole L. Kolstads veg 2, Heimdal 
 
Til stede: Ragnar Bliksås, Åshild Hugdal, Janne Grete Høivik, Jan Petter Opedal, Bjørn Olav Sørhus. 
Fra administrasjonen: Atle Ølstørn og Irene Sandberg Sæther. Ungleder har foreldrepermisjon og innkalles ikke. 
 
Forfall: Eli Skei Kvakland, Hans Edvard Thyve, Johannes Sandstad 
 
Åshild Hugdal innledet med Joh 14,27 og bønn. 
 

 Saksliste: 
Sak 96/22 Godkjenning av innkalling og sakliste                                                                                         

 
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes  

 
Sak 97/22 Godkjenning av referat fra forrige møte                                                                                    

 
Saksdokument: 

➢ Referat regionstyremøte 22.9.22 ordinært og web 
 

Vedtak: Referatene godkjennes.  

 
Sak 98/22 Regionens ansatte                                                                                                                            

Regionleder orienterer om aktuelle saker.  

➢ Generalsekretærens ledermøte har godkjent Mathias Eftevand som forsamlingsleder i Namsos 
 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.  

 
Sak 99/22 Regionkonferansen 2023 på Inderøy 3.-4. juni 2023                                                                

Elementer til avklaring og samtale: 

• Tema 

• Talere: Jon Georg Fiske og Anette Fredly har sagt ja. 

• Status arrangementskomite 

• Status valgnemnd 

• Møtestruktur 
 

Tidsskjema for konferansen: 

• Lørdag 3. juni:  
• kl 0900-1000: Registrering og velkomstkaffe  
• Kl 0900: Bønnemøte  
• Kl 1000-1100: Åpningsmøte, barnemøte og tenåringssamling  
• Kl 1100-1300: Forhandlingsmøte + Aktiviteter for Barn/Ungdom (BU)  
• Kl 1300-1400: Middag/Gatekjøkken  
• Kl 1430-1615: Forhandlingsmøte + Aktiviteter BU    
• Kl 1645-1745: Seminar/utflukt + Aktiviteter BU  
• Kl 1800-1900: Kveldsmat/gatekjøkken  
• Kl 1930-2100: Lovsangskveld / Konsert / Sangkveld / Misjonsfest  

• Søndag 4. juni:   
• Kl 0900: Bønnemøte  
• Kl 0930-1030: Bibeltime 
• Kl 1100-1230: Familiegudstjeneste med nattverd  



• Kl 1245 eller 1300: Middag / gatekjøkken  
 
Vedtak: Tema for regionkonferansen 2023 blir «Forvandling». Dagsplanen for regionkonferansen 
godkjennes. Momentene i samtalen tas med i det videre arbeidet med regionkonferansen 2023. 

 
Sak 100/22 Reviderte lover for Nardo misjonsforsamling                                                                       

Nardo Misjonsforsamling vedtok lovene sine i årsmøtet for Nardo misjonsforsamling 27.2.19. Regionstyret 
behandlet lovene for Nardo misjonsforsamling i sak 57/19.  
En komite har arbeidet med forslag til reviderte lover, og årsmøtet 2022 vedtok de reviderte lovene. 
Lovene er nå sendt til regionstyret for godkjenning. 
 
Saksdokument: 

➢ Notat vedr. forslag til lovendringer  
➢ Reviderte lover for Nardo misjonsforsamling 2022 
➢ Normallover NLM-forsamling med eldsteråd 

 
Vedtak: Regionstyret godkjenner de reviderte lovene for Nardo misjonsforsamling.  Regionstyret ber om 
at minimum antall eldste tydeliggjøres. I Misjonssambandets normallover er minimumsantallet 3.  

 
Sak 101/22 Omorganisering av barnehagene                                                                                               

Stortinget gjorde 10.6.22 endring i barnehageloven. De mest betydningsfulle følgene er barnehagers 
forbud om å ta opp lån andre steder enn i finansforetak og kravet om at hver barnehage skal være et 
selvstendig rettssubjekt.  
 
NLM-barnehagene AS arbeider for å finne gode løsninger for barnehagene i konsernet, herunder Heggli, 
Lilleval og Spiren barnehager i Midt-Norge. Hver barnehage må fra 1. jan -23 være eget aksjeselskap 
underlagt NLM-barnehagene AS.  
 
På regionstyremøtet orienterte regionleder om konsekvenser av omorganiseringen og vi samtalte om 
hvordan region Midt-Norge ønsker å organisere styrene i barnehagene våre. 
 

Saksdokument: 
➢ Notat til regionledere NLM av 25.08.22  

 

Vedtak: Regionstyret drøfter videre i neste regionstyremøte hvordan Region Midt-Norge best mulig skal 
ivareta og styrke en god samhandling med barnehagene i Midt-Norge.   

 
Sak 102/22 Vi ber for arbeidet                                                                                                                          

Vi ba for arbeidet ved institusjonene våre. 
Regionen eier/er medeier i 3 barnehager, 3 skoler, 2 leirsted og 4 gjenbruksbutikker. 

  
Sak 103/22 Referater                                                                                                                                          

➢ Referat styremøte Rødde Folkehøgskole 15.9.22 
➢ Protokoll styremøte KVT 16.6.22 og 27.9.22 
➢ Referat styremøte Søvassli 19.9.22  
➢ Referat styremøte Spiren barnehage 29.9.22 
➢ Referat BUR 27.8.22 
➢ Referat Gjenbruken Orkanger 6.10.22  
➢ Regnskap Gjenbruken Orkanger pr 31.8.22 
➢ Regnskap Gjenbruk Stjørdal pr 31.8.22 
➢ Regnskap Gjenbruk Trondheim pr 31.8.22 
➢ Regnskap Gjenbruk Verdal pr 31.8.22 

 

Vedtak: Referatene tas til orientering 



Sak 104/22 Orienteringer                                                                                                                                   

- Henvendelse fra Rødde folkehøgskole om ekstra støtte i ei vanskelig tid 
- Regnskap Misjonssambandet Midt-Norge pr 31.8.22 
- Misjonssambandet UNG sin leir- og arrangementsstøtte, som var knyttet til midler gitt fra Barne-, 

Ungdoms- og Familiedirektoratet, opphørte 16.9.22 på grunn av endringer i tilskuddsordningen 
- Misjonssambandets månedlige ressursbrev for ansatte og frivillige sendes til den som ønsker å få 

 

Saksdokument: 
➢ Brev til regionstyret om ekstra støtte til Rødde folkehøgskole 
➢ Regnskap Midt-Norge 31.8.22 ordinær og kort versjon 

 

Vedtak: Orienteringene tas til orientering.  

 

Sak 105/22 Budsjett 2023                                                                                                                                  

Regionene skal sende sitt budsjettforslag til hovedkontoret innen 15. november.  
Regionstyret vedtok i møtet 22.9.22: «Regionadministrasjon utarbeider budsjettforslag med utgangspunkt 
i 11,1 stillinger og 3,33 % økning i gaveinntekter i forhold til budsjett 2022.» 
 

Saksdokument: 
➢ Forslag til budsjett Midt-Norge 2023 
➢ Hovedtrekk budsjett 2023 

 

Vedtak: Budsjettet for 2023 godkjennes for oversendelse til hovedstyret med 10 438 000 i gaveinntekter 
og 2 800 000 i regionbidrag. 

 
Sak 106/22 Handlingsplan for Midt-Norge 2023-2025                                                                                

Videre behandling av sak 84/22. 
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.» 
 

Saksdokument: 
➢ Revidert handlingsplan 2023-2025 pr oktober 2022  
➢ Utkast kapittel 5 etter nasjonal mal 
➢ Ressursbehov  

 
Vedtak: Regionstyret ber regionadministrasjonen legge fram forslag til endelig handlingsplan i neste 
regionstyremøte.  
 

 
Referent Irene Sandberg Sæther 


