
Referat fra regionstyremøte i Misjonssambandet Midt-Norge web 

Tid: Fredag 16. desember kl 1800 – 2150. Vi startet med julemiddag kl 1800. 
Sted: Nardo bedehus, Odins vei 31 i Trondheim 
 
Til stede:  
Fra regionstyret: Ragnar Bliksås, Åshild Hugdal, Janne Grete Høivik, Jan Petter Opedal, Bjørn Olav Sørhus. 
Fra administrasjonen: Atle Ølstørn, Irene Sandberg Sæther. Ungleder har foreldrepermisjon og var ikke innkalt. 
Gjester: Jakob Knutzen, Thomas Hogganvik og Simon Trefjord fra Nardo misjonsforsamling var med på middagen og 
ga informasjon om arbeidet i Nardo misjonsforsamling og bakgrunn for søknaden i sak 114. 
Sigurd Veie fra NLM-barnehagene AS var med i sak 117. 
 

Forfall: Eli Skei Kvakland 
 

Janne Grete Høivik innledet med Guds ord og bønn. 
 

 Saksliste: 
Sak 107/22 Godkjenning av innkalling og sakliste                                                                                        

 
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes  

 

Sak 108/22 Godkjenning av referat fra forrige møte                                                                                   

 
Saksdokument: 

➢ Referat regionstyremøte 20.10.22 ordinært og web 
 
Vedtak: Referatene godkjennes.  

 

Sak 109/22 Regionens ansatte                                                                                                                          

Regionleder orienterer om aktuelle saker.  

- Sykmeldinger 
- Josef Birgersson avsluttet som forkynner i Misjonssambandet Midt-Norge 20.11.22 og startet som 

vikar for rektor på Val grunnskole 
 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Regionstyret takker Josef Birgersson for trofast tjeneste i 
Misjonssambandet Midt-Norge i 2022. 
 

Sak 110/22 Oppsigelse fra Øystein Hitland                                                                                                   

Ettersom Mathias Eftevand er fast ansatt som forsamlingsleder i Namsos misjonsforsamling fra 1.1.23, 
avslutter Øystein Hitland som forsamlingsleder i Namsos fra 31.1.23 
 
Saksdokument: 

➢ Oppsigelse fra Øystein Hitland 
 
Vedtak: Regionstyret takker Øystein Hitland for trofast tjeneste som forsamlingsleder i Namsos 
misjonsforsamling.  
 

Sak 111/22 Ansettelse av forkynner i 20% stilling                                                                                      

Det ble 25.11.22 utlyst, på nlm.no, en stilling som 20 % forkynner i region Midt-Norge. Søknadsfristen var 
4.12.22 og det kom en søknad innen fristen. 
 
Saksdokument: 

➢ Stillingsannonse forkynner 20% stilling 
➢ Søknad Einar Svela  



➢ CV Einar Svela 
➢ Notat fra referanser 
➢ Notat intervju Einar Svela 
➢ Innstilling fra innstillingsrådet 

 
Vedtak: Einar Svela tilbys 20 % fast stilling som forkynner i Region Midt-Norge fra 1.1.23, forutsatt 
godkjenning fra Hovedstyret ved generalsekretær. 
 

Sak 112/22 Pastor Ytre Namdal Misjonsforsamling                                                                                

Regionleder hadde 22.10.22 samtaler med styret for Ytre Namdal Misjonsforsamling om hvilke behov 
forsamlingen hadde for ansatte.  
I sitt styremøte 21.11.22 uttalte styret følgende i sak 1 Pastor/ forsamlingsleder: «Vi ønsker at regionen 
sammen med oss, lyser ut stilling om forsamlingsleder.»  
 
Vedtak:  
a. Regionstyret går inn for å opprette en 40% stilling som forsamlingsleder i Ytre Namdal 
Misjonsforsamling under forutsetning av at forsamlingen bidrar med 30 % egenfinansiering. 
b. Det opprettes et innstillingsutvalg bestående av regionleder og to som oppnevnes av Ytre Namdal 
Misjonsforsamlings styre. 
 

Sak 113/22 Søknad fra Betania Misjonsforsamling om 20 % barne- og ungdomsarbeider                

Betania Misjonsforsamling i Trondheim har i løpet av et års tid jobbet med muligheten for en stilling som 
barne- og ungdomsarbeider i forsamlingen.  
 

Saksdokument: 
➢ Brev til regionstyret fra Betania   

 
Vedtak:  
a. Regionstyret går inn for å opprette en toårig 20% prosjektstilling som barne- og ungdomsarbeider i 
Betania Misjonsforsamling under forutsetning av at forsamlingen bidrar med 30 % egenfinansiering. 
b. Det opprettes et innstillingsutvalg bestående av regionleder og to som oppnevnes av Betania 
Misjonsforsamlings styre. 
c. Innstillingsutvalget utarbeider en prosjektbeskrivelse og en stillingsinstruks. 
 

Sak 114/22 Søknad fra Nardo Misjonsforsamling om 20 % forsamlingsarbeider                                 

Nardo misjonsforsamling har sendt søknad om 20 % prosjektstilling som forsamlingsarbeider med fokus på 
diakoni.  
 

Saksdokument: 
➢ Brev fra Nardo misjonsforsamling  

 
Vedtak:  
a. Regionstyret går inn for å opprette en toårig 20% prosjektstilling som forsamlingsarbeider i Nardo 
Misjonsforsamling med fokus på diakoni, under forutsetning av at forsamlingen bidrar med 30 % 
egenfinansiering.  
b. Det opprettes et innstillingsutvalg bestående av regionleder og to som oppnevnes av Nardo 
Misjonsforsamlings styre. 
c. Innstillingsutvalget utarbeider en prosjektbeskrivelse og en stillingsinstruks. Stillingen lyses ut med 
ønske om en rask ansettelse. 
 

Sak 115/22 Endring i dato for regionstyremøte og Generalforsamling Rødde Folkehøgskole AS      

Ettersom oppsatt dato for Generalforsamling for Rødde Folkehøgskole AS og Røddebasar 2023 kolliderer 
med Øyabasaren, har Rødde Folkehøgskole flyttet basaren fra 22.4.23 til 15.4.23 De ønsker også å flytte 
Generalforsamlingen fra 22.4.23 til 15.4.23. 
 

Vedtak: Dato for regionstyremøtet og Generalforsamlingen for Rødde Folkehøgskole AS endres fra 
22.4.23 til 15.4.23  



Sak 116/22 Vi ber for arbeidet                                                                                                                         

Vi ba for Namdal område, nye stillinger i regionen, omorganisering av barnehagene, handlingsplanen og 
andre aktuelle saker. 
 

I Namdal er det 2 misjonsforsamlinger, 6 barnelag, 9 ungdomslag, 13 voksenforeninger og 1 NLM-kontakt. 
Det er fire institusjoner der: Lilleval barnehage, Val grunnskole, Val videregående skole, Budstikka radio. 
4 av regionens ansatte bor der. 
 

Sak 117/22 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.  
 

Regionstyret behandlet denne saken i møtet 20.10.22, sak 101/22. 
 

Leder i styret for NLM-barnehagene AS Sigurd Veie deltok i denne saken. 
 
Saksdokument: 

➢ NLM-barnehagene fullmaktsmatrise 
➢ NLM-barnehagene organisering  

 
Vedtak: Regionstyret ønsker et felles styre for de tre barnehagene i Region Midt-Norge. Det arbeides 

med å få på plass dette styret innen 17. mai. Etter mottak av fullmaktsskjema fra NLM-barnehagene AS, 

går regionadministrasjonen i dialog med de tre barnehagene om styreløsningen. 

Sak 118/22 Referater                                                                                                                                         

➢ Referat styremøte Heggli barnehage 23.11.22 
➢ Referat styremøte Spiren barnehage 21.11.22  
➢ Protokoll styremøte NLM-barnehagene 8.11.22 
➢ Protokoll styremøte KVT 3.11.22 
➢ Referat styremøte Rødde Folkehøgskole 31.10.22 og 5.12.22 
➢ Referat styremøte Søvassli 24.10.22 og 28.11.22  
➢ Referat Gjenbruken Trondheim 10.5.22, 22.9.22 og 10.11.22  
➢ Regnskap Gjenbruken Orkanger pr 30.9.22 og 31.10.22 
➢ Regnskap Gjenbruken Stjørdal pr 30.9.22 og 31.10.22 
➢ Regnskap Gjenbruken Trondheim pr 30.9.22 og 31.10.22 
➢ Regnskap Gjenbruken Verdal pr 30.9.22 og 31.10.22 

 

Vedtak: Referatene tas til orientering 
 

Sak 119/22 Orienteringer                                                                                                                                  

- Regnskap Misjonssambandet Midt-Norge pr 30.9.22 og 31.10.22 
- Gaveoversikt pr 30.11.22 
- Rapport fra julemessene 2022 
- Reiserute for våren 23 er utsendt 
- Sondering av nye lokaler for Gjenbruken Trondheim og regionkontor 

 
Saksdokument: 

➢ Regnskap Midt-Norge 30.9.22 ordinær og kort versjon 
➢ Regnskap Midt-Norge 30.10.22 ordinær og kort versjon 
➢ Gaveoversikt pr 30.11.22 

 
Vedtak: Orienteringene tas til orientering.  
 



Sak 120/22 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.» 
 

Administrasjonen har omarbeidet formuleringer i handlingsplanen fra å være et forslag til vedtatt 
handlingsplan. Kapitel 5 er oppjustert etter behandling i siste regionstyret og innarbeidet i 
hoveddokumentet. Det er opprettet et nytt kapitel 7 Implementering.  
 

Saksdokument: 
➢ Handlingsplan 2023-2025  
➢ Utkast til implementeringsplan for regionen 

 

Vedtak: Handlingsplanen for Misjonssambandet Midt-Norge 2023-2025 vedtas med de endringer som 
framkom i møtet. Regionadministrasjonen jobber videre med implementeringsplanen.  
 

Sak 121/22 Styrerepresentasjon Søvassli ungdomssenter 

Fast styremedlem:         John Halvard Lidal                2022 – 2023 
Torbjørn Gjerde                    2022 – 2023 
Ingebrigt Meisingset            2022 – 2023  
Mariann Espeland                2021 – 2022  
Elisabet Elvrum Iversen       2021 – 2022 

Varamedlem:                  Arnstein Sugustad (1. vara)              2022 
Margaret Finseth Krutvik (2. vara)  2022 

                           
Det skal velges 2 faste medlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for 1 år. 
         
Vedtak: Mariann Espeland og Arnstein Sugustad velges til styremedlem for Søvassli ungdomssenter 
01.01.23 – 31.12.24. Egil Wormdal og Margaret Finseth Krutvik velges til henholdsvis 1. og 2. vara for 
Søvassli ungdomssenter 01.01.23 – 31.12.23.  
 

 

Referent Irene Sandberg Sæther  


