
REFERAT 
REGIONSTYRET NLM REGION ØST 
 
Tid:  01.12.2016 
Sted:  Sinsenveien 25, Oslo 
 
Til stede: Britt Vittersø (styreleder) 
  Kay Granli (nestleder) 

Inge Herman Rydland  
  Anita Berget 
  Kari Helene Haugen (ansattrepresentant) 

Rune Espevik (1. vara) 
 

Forfall:  Tore Johansen 
Lars Olav Lundø 
Ingunn Holm 
 

Fra adm. Ernst Jan Halsne 
  Asbjørn Stige 
  Sven Arne Lundeby 
   
 
Åpning ved Ernst Jan Halsne. 
 
 

Sak 65/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 

Sak 66/16 Godkjenning av referat fra styremøte 20.10.2016 
 
Vedtak: 
Referat fra styremøte 20.10.2016 godkjennes. 
 
 

Sak 67/16 Referat og regnskapsrapporter 
 

 Fredtun, eierstyremøte 2016 08 24     

 Tryggheim, Halden, eierstyremøte 11.16 

 Solbukta, styremøte 2016 10 24 

 Solåsen, fellesmøte 2016 10 25 

 Våk, eierstyremøte 2016 11 09 



 Åreeld, styremøte 2016 10 05  

 Regnskapsrapporter       

 
Vedtak: 
Regionstyret tar referatene med regnskapsrapporter til orientering. 
 
 

Sak 68/16 Orienteringer 
 

 Åreeldskogen. Muligheter for utvikling 

 Fagernes. Muligheten for å skaffe nytt møtelokale   

 Elvebyen ungdomsskole  

 Groruddalen kr. skole 

 Brev NLM Norge vedr. instruks for forsamlingsleder  

 
Vedtak: 
Regionstyret tar orienteringene til etterretning. 
 
 

Sak 69/16 Arbeidsdokument for mål og strategi Region øst  
  2017-2021       
 
Administrasjonen la frem et arbeidsdokument for en åpen samtale i regionstyret vedrørende 
mål og strategi for arbeidet.   
Regionleder og Ung-leder  innledet til samtale.  
 
Vedtak: 
Regionstyret ber administrasjonen følge opp strategiarbeidet i Region øst 2017-2021 med 
bakgrunn i de overordnede målsettinger som fremkom i møtet. 
 
 

Sak 70/16 Fangekasa Misjonssenter – søknad om lån 
 
Styret for Fangekasa Misjonssenter søker om å få ta opp lån på kr 1 000 000 til tilkobling til 
kommunalt vann- og avløpsanlegg, inkl. drenering, med en nedbetalingstid på 20 år.  
 
Vedtak: 
Regionstyret godkjenner at Fangekasa Misjonssenter kan ta opp et lån på kr 1 000 000.  
Søknad videresendes for godkjenning i NLMs hovedstyre.  
 
 

Sak 71/16 Budsjett 2017 Leirsteder 
 
Budsjett for regionens seks leirsteder forelå til behandling i regionstyret. I henhold til 
vedtekter for leirstedene skal budsjettene behandles og godkjennes i regionstyret. 



 
a) Fangekasa Misjonssenter:  

Budsjettet for 2017 viser et underskudd på kr 275 000. Dette er på samme nivå som 
regnskap 2015 og 2014. Fangekasa planlegger å øke bemanningen fra nåværende totalt 0,8 
årsverk til ca. 1,0-1,2 årsverk. 
Vedtak: 
Regionstyret merker seg det relativt høye underskuddet i budsjettet for 2017 når 
avskrivningene er tatt med. Regionstyret godkjenner det fremlagte budsjett for 2017. 
Samtidig vil regionstyret be styret for Fangekasa arbeide for at Fangakasa i tiden fremover 
skal drives i regnskapsmessig balanse. 
 

b) Livoll Ungdomssenter:  

Budsjettet for 2017 viser et overskudd på kr 18 000. Både budsjetterte inntekter og utgifter 
er noe lavere enn regnskap 2015 og 2014.  
Vedtak: 
Regionstyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Livoll Ungdomssenter for 2017. 
 

c) Solbukta Ungdomssenter:  

Budsjettet for 2017 viser et regnskapsmessig underskudd på kr 470 000. Dette skyldes i all 
hovedsak bortfall av inntekter fra Bufetat, samt at det planlegges ansettelse av ny 
markedsleder.  
Vedtak: 
Regionstyret tar budsjettforslaget til foreløpig orientering, og vil be styret for Solbukta 
redegjøre nærmere for hvordan styret tenker seg at leirstedet skal kunne drive sin virksomhet 
i balanse i tiden fremover. 
 

d) Solåsen Ungdomssenter:  

Budsjettet for 2017 viser et overskudd på kr 30 000. Både budsjetterte inntekter og utgifter 
er større enn større enn regnskap 2015 og 2014.   
Vedtak: 
Regionstyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Solåsen Ungdomssenter for 
2017. 
 

e) Veslestølen Leirsted:  

Budsjettet for 2017 viser et underskudd på kr 23 100. Budsjetterte inntekter er lavere enn 
regnskap 2015 og 2014.  
Vedtak: 
Regionstyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Veslestølen Leirsted for 2017. 
Regionstyret vil samtidig minne om målsettingen om regnskapsmessig balanse i driften. 
 

f) Åreeld Ungdomssenter:  

Åreeld Ungdomssenter: Budsjettet for 2017 viser et underskudd på kr 18 500. Både 
budsjetterte inntekter og utgifter er noe lavere enn regnskap 2015 og 2014.  
Vedtak:  
Regionstyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for Åreeld Ungdomssenter for 
2017. Regionstyret vil samtidig minne om målsettingen om regnskapsmessig balanse i 
driften. 



 

Sak 72/16 Søknad fra Misjonssalen, Oslo, om ny instruks for 
forsamlingsleder 

 
Misjonssalen misjonsforsamling har oversendt utkast til ny instruks for forsamlingsleder, og 
søker regionstyret om godkjenning. 
 
Vedtak: 
Regionstyret godkjenner forslag til ny instruks for forsamlingsleder, med unntak av 
formuleringene «pastor» og «menighet», da regionstyret oppfatter det som «vesentlige 
endringer», som derfor må godkjennes av hovedstyret. 
 
 
Ref. Ernst Jan Halsne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Britt Vittersø    Kay Granli    Anita Berget  
Leder     Nestleder 
 
 
 
  
Inge Herman Rydland   Rune Espevik     Kari Helene Haugen 

1. vara     Ansattrepresentant 
 
 


