
REFERAT 
REGIONSTYRET NLM REGION ØST 

Tid:  30. juni 2016 
Sted:  Sinsenveien 25, Oslo 
 
Til stede: Britt Vittersø (styreleder) 
  Kay Granli (nestleder) 

Tore Johansen 
Ingunn Holm 

  Anita Berget 
  Lars Olav Lundø 

Martin Rud (2. vara) 
Kari Helene Haugen (ansattrepresentant) 
 

Forfall:  Inge Herman Rydland 
Rune Espevik (1. vara) 
 

Fra adm.: Ernst Jan Halsne 
  
   
 
 
Åpning ved Tore Johansen. 
 

 

Sak 36/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak 37/16 Godkjenning av referat fra styremøte 23.05.2016 
 

Referatet er tidligere godkjent pr. e-post. Det ble fremlagt på møtet for signering med 
forslag til vedtak. 

           

Vedtak: 
Referat fra styremøte 23. mai 2016 godkjennes. 



 

Sak 38/16 Referater 
 

 GF Hurdal Verk Folkehøyskole       

 GF Hans Nielsen Hauge VGS       

 GF Groruddalen Kristne skole        

 GF Elvebyen ungdomsskole     

 Hurdal Verk. Protokoll skolestyremøte 8 06 2016    

 Solbukta. Referat 2016-06-16       

 Solåsen. Referat fra styremøte 0106      

 Referat regionårsmøte 2016 – usignert      

 

Vedtak: 
Regionstyret tar referatene til orientering. 

 

Sak 39/16 Orienteringer 
 

 Hjem- og utreiser 2016        

 Harald Harstad – utdrag av brev      

 Åreeld u.senter. Aktuell utvikler      

 Årsberetning og årsregnskap 2015 – Fangekasa     

 Årsberetning og årsregnskap 2015 – Livoll     

 Årsberetning og årsregnskap 2015 – Solbukta     

 Årsberetning og årsregnskap 2015 – Solåsen     

 Årsberetning og årsregnskap 2015 – Åreeld     

 Skolestyrer 2 RS-orientering 30 06 2016     

 Styrer fra 1.8.16 - status pr 2016.06.22      

 Rekrutteringsprosessen i regionen      

 Liste over lønninger 2016       

 Groruddalen Kr. Skole (muntlig) 

 Elvebyen Ungdomsskole (muntlig) 
 
I tillegg til fremlegg orienterte regionleder styret om status vedrørende Groruddalen og 
Elvebyen skoler. Begge skolene har en realistisk målsetting om å starte opp virksomheten fra 
2017. 
 

Vedtak: 
Regionstyret tar orienteringene til etterretning. 



 

Sak 40/16 Oversendt forslag fra årsmøtet i Region øst 
 
Et forslag til uttalelse fra Helge Knutsen under regionens årsmøte ble oversendt regionstyret 
til behandling.  
 
Knutsens forslag var som følger: 
«Likekjønnet ekteskap anser vi ikke for å være et legalt ekteskap. Ekteskapet er mellom en 
mann og en kvinne. Dette har vært kirkens tradisjon og det klassiske syn på ekteskapet i 
samsvar med Bibelens lære og formaninger.»  
 

Vedtak: 
Regionstyret støtter innholdet i Helge Knutsens forslag.  
Regionstyret vil for øvrig henvise til hovedstyrets uttalelse av nov 2015 «En ny kirkelig 
situasjon», og legge denne til grunn for vårt standpunkt og vår veiledning i de aktuelle 
spørsmål. 

 

Sak 41/16 Oppsigelse fra Trond Bjørsvik   
 
Trond Bjørsvik har sagt opp sin stilling som seniorkonsulent fra 1.1.2017. 
 

Vedtak: 
Regionstyret tar oppsigelsen fra Trond Bjørsvik til etterretning.  
Regionstyret takker Trond for hans innsiktsfulle og trofaste arbeid i Region øst gjennom 
mange år. Regionstyret støtter at administrasjonen samtaler med Trond om mulig 
engasjement for Region øst også i tiden som kommer.  

 

Sak 42/16 Nye vedtekter for regionens leirsteder 
 

Etter en høringsrunde med de leirstedene som har fast ansatte medarbeidere la 
administrasjonen frem forslag til noen endringer i vedtektene for våre leirsteder. Forslaget 
gir styrene et tydeligere mandat som ansvarlige for driften av det aktuelle leirsted.   

 

Vedtak: 
Regionstyret godkjenner det fremlagte forslag til nye vedtekter for regionens leirsteder med 
bemanning. 



 

Sak 43/16 Nye instrukser for daglig leder ved regionens leirsteder
          
Nye vedtekter for leirsteder med bemanning berører også instruksene for daglig leder. 
Administrasjonen la frem forslag til ny instruks på bekgrunn av høring fra de daglige ledere. 

 

Vedtak: 
Saken utsettes til neste styremøte. 

 

Sak 44/15 Ryfoss Misjonshus – utredning for salg 
          

Salg eller overlevering av Ryfoss Misjonshus til ny eier er tidligere godkjent i regionstyret og 
hovedstyret i NLM. 
I samtaler lokalt har administrasjonen i Region øst, sammen med Normisjon, utarbeidet to 
alternative forslag til å videreføre denne eiendommen med sikte på mulighet for kristen 
virksomhet på Ryfoss. 
 
De alternative forslag er: 
 
Alternativ 1: 
Regionstyret går inn for at huset overdras til den aktuelle utbygger mot at en lokal 
bedehusforening i Vang får en tinglyst rett til å bruke en avdeling i den nye eiendommen til 
kristen møtevirksomhet.  
 
Alternativ 2: 
Regionstyret gå inn for at huset under bestemte forutsetninger overdras vederlagsfritt til en 
lokal bedehusforening som vil benytte huset til kristen virksomhet. 
 

Vedtak: 
Regionstyret støtter alternativ 2, - at Ryfoss Misjonshus under bestemte forutsetninger 
overdras til en lokal bedehusforening som vil «benytte huset til kristen virksomhet». 

 

Sak 45/16 Omsland bedehus, Vestfold 
           

Etter en langvarig prosess lokalt går administrasjonen inn for at NLM selger eller overdrar 
Omsland bedehus til annen eier. Huset ligger på festet tomt. De økonomiske verdiene i huset 



er svært små. Det mest aktuelle er at huset overdras eller selges til Kjose Bondekvinnelag for 
en symbolsk sum. Overdragelsen må være klarert med tomteeier. 

 

Vedtak: 
Regionstyret takker de som har vært aktive ved Omsland bedehus for den store innsatsen 
gjennom lang tid. Pga. lav aktivitet og få menneskelige ressurser de siste årene godkjennes 
salg / overdragelse av bedehuset. Det søkes hovedstyret i NLM om godkjenning. 

 

Sak 46/16 Regionårsmøtet 2017 
 
Administrasjonen har arbeidet med muligheten for å legge årsmøtet 2017 til Hamar og til 
Brukshuset som NLM har i byen. Fra styret for Hamar Misjonsforsamling har vi fått invitasjon 
til å legge årsmøtet til deres forsamlingslokale lørdag 22. april 2017.  
 

Vedtak: 
Regionstyret takker for invitasjon fra Hamar Misjonsforsamling og er glad for å kunne legge 
regionens årsmøte 2017 til Brukshuset på Hamar lørdag 22. april 2017. 

 

Sak 47/17 Fellesmøter 
 

Regionstyret vil i valgperioden legge til rette for fellesmøter med våre skoleinstitusjoner og 
regionens Barne- og Ungdomsråd. 

Vedtak: 
Regionstyret ber administrasjonen avklare tidspunkt for fellesmøter mellom regionstyret og 
regionens skoler i løpet av valgperioden. Forslag til fellesstyremøte med BUR blir 20. oktober 
2016. 

 
 

 

 

Referent 

Ernst Jan Halsne 
Regionleder 
 
 
 



 
 
 
Britt Vittersø    Kay Granli    Anita Berget  
Leder     Nestleder 
 
 
 
 
Ingunn Holm    Tore Johansen    Lars Olav Lundø 
 
  
 
 
Martin Ruud     Kari Helene Haugen    
2. vara     Ansattrepresentant     
 
 
 
 


