
NLM region nord 

MØTE I REGIONSTYRET 28.04.20  

Møte på nett kl. 19.00-21-00 
 

Til stede: Øivind Søreng, Vidar Søyland Pettersen, Ragnar Falck Gundersen, Even Petter Olsen, John Olav 

Enoksen, Anne Christine Viste, Katrine Gran Andersen, Kjetil Apeland (1.v) 

Fra adm.: Øivind Ruud Kringstad, Kristin Bakeng Olufsen, Kari Synnøve Nord-Varhaug  

 

Ragnar innledet møtet med Guds ord og bønn. 

 

PROTOKOLL 

 

Sak 14/20  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak:  Innkalling og saksliste godkjennes, med tillegg til sak 22; rekruttering av daglig leder 

Skoghus. 

 

Sak 15/20  Godkjenning av protokoll fra møte 11.02.2020 

Vedtak: Protokollen godkjennes. 

 

Sak 16/20  Regnskapsrapport  

  Vedtak:  Resultatrapport pr. 290220 tas til orientering.  

 

Sak 17/20  Aktuell informasjon 

- Koronarelaterte saker og status for dette både i regionen og i organisasjonen som helhet.  

- Permitteringer og berøring av arbeidere i vår region. 

- Status rekruttering pastor Fjellheim misjonsforsamling. Oppfølging sak 13/20: Vedkommende 

som fikk tilbud om stillingen har takket nei. Prosessen videre er ikke avklart pr. dato. 

- Status rekruttering daglig leder Skoghus. 

- Prosessen på Jakobsbakken.  

- Misjonærinnvielsen for Øyvind Gundersen. Utreise er utsatt til sommeren 2021.  

  Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

Sak 18/20  Tid for Regionkonferansen 2020 

Vedtak: Regionstyret ber administrasjonen finne en dato for et dagsarrangement i perioden 

september-oktober hvor vi kan få avviklet årsmøtet. Det bes om at det undersøkes 

muligheter for å kunne delta og avgi stemmer digitalt.  

 

Sak 19/20 Lånesøknad fra Karalaks leirsted 



Det både nødvendig og ønskelig med utskiftinger og forbedringer på Karalaks i nær fremtid  

Vedtak: Regionstyret anbefaler lånesøknaden fra Karalaks, og ber samtidig styret/daglig leder 

utarbeide budsjett for 2020 som synliggjør driften og forventet økning i inntekten. 

Sak 20/20  Utnevnelse av styremedlemmer  

Arbeidet med rekruttering av styremedlemmer er gjort etter prioriteringer fra sak 9/20 og legges 
frem på møtet.  

  
Vedtak: Nordborg: 

Alf Tråsdahl foreslås til medlem i styret for Nordborg skoler med en funksjonstid på 

to år. Det skal i tillegg velges ett fast medlem til, samt varamedlem for ett år. Valget 

blir gjort i generalforsamling for Nordborg skoler. 

Jakobsbakken: 

Gunnar Bråthen og Olaug Olsen foreslås til medlem i styret for Jakobsbakken 

Fjellsenter AS med en funksjonstid på to år. Det skal også velges ett varamedlem 

med funksjonstid i ett år.  Valget blir gjort i generalforsamling for Jakobsbakken 

Fjellsenter AS. 

Heimly barnehage: 

Elisabet Kringstad og Odd Inge Heng velges til medlem i styret for Heimly barnehage 

med en funksjonstid på to år. Per Inge Søreng sitter til 2021. Det skal også velges 

varamedlem til styret for Heimly barnehage med en funksjonstid på et år.  

NLM Eiendom Tromsø AS: 

Sondre Kvalvik og Vegard Svensen foreslås til faste medlemmer i styret for NLM 

Eiendom Tromsø AS med en funksjonstid på to år. Det skal også velges ett 

varamedlem med en funksjonstid på et år. Valgene blir gjort i generalforsamling for 

NLM Eiendom Tromsø. 

Administrasjonen gis fullmakt til å komplettere kandidater til de ulike valgene etter 

forslag på kandidater som framkom i møtet. 

 

Sak 21/20  Orienteringer 

1. Bønne- og fasteperiode i mai.  
2. Protokoller 

a. Protokoll NET        
b. Årsmelding BUR 2019       
c. BUR referat 24.03.20       
d. Protokoll 1 Heimly barnehage styremøte 2020   
e. Referat Gjenbruk Tromsø  

i. Protokoll Gjenbruk Tromsø 25.03.2020   
ii. Protokoll Gjenbruk Tromsø 14.04.2020   

f. Referat Gjenbruk Finnsnes møte 150420   
g. Referat Skoghus  

i. Protokoll 270120 Skoghus    
ii. Protokoll 260220 Skoghus    

h. Referat Nordborg 260320     
i. Referater Soltun 

i. Protokoll Soltun 200123    
ii. Protokoll Soltun 200319     



3. Samlerapport for Gjenbruksbutikkene i 2019    
 

Sak 22/20 Rekruttering av daglig leder på Skoghus leirsted  

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

Neste ordinære styremøte er 5. september på Jakobsbakken. 

   

 

  


