REFERAT
REGIONSTYRET NLM REGION ØST
Tid
Sted

05.10.2017
Sinsenveien 25, Oslo

Til stede

Kay Granli
Anita Berget
JH (anonymisert)
Gerd Solbakken (1. vara)
Tjøstolf Vittersø (2. vara)
Jan Erik Lehre (ansattrepresentant)

Fra adm.

Ernst Jan Halsne
Sven Arne Lundeby
Asbjørn Stige

Forfall

Ingunn Holm
Lars Olav Lundø
Inge Herman Rydland
Janet Seierstad

Åpning ved JH.

Sak 46/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 47/17 Godkjenning av referat fra styremøte 24. august 2017
Vedtak:
Referat fra styremøte 24.08.2017 godkjennes.

Sak 48/17 Referat og regnskapsrapporter
•

Kvitsund Gymnas. Protokoll styremøte 13.09.2917

•
•
•
•
•

NLM-Barnehagene. Referat styremøte 06.09.2017
Solbukta Ungdomssenter. Referat styremøte 28.08.2017. Regnskapsrapport august
2017. Likviditetsprognose 2. halvår 2017
BUR. Referat møte 30.08.2017
Regnskapsrapport august 2017
Nøkkeltall for Region øst 2017

Vedtak:
Regionstyret tar referater og regnskapsrapporter til orientering.

Sak 49/17 Orienteringer
•
•
•
•
•
•
•

Solbukta Ungdomssenter. Det vil bli avholdt et møte mellom Solbukta og
regionledelsen der planer for Solbukta og den økonomiske situasjonen vil være
tema
Samarbeidsavtale med Younglife
Eiermøter med Hans Nielsen Hauge vgs og Hurdal Verk fhs
Områdemøte Sandefjord 26.09.2017
Møte med NLM Gjenbruk 19.09.2017
Seiersten Misjonshus. Det kan bli aktuelt å avvente salg av bedehuset blant annet
i påvente av kommunal reguleringsplan
Styreleder informerte om samtaler mellom seg og regionleder der de blant annet
drøftet forslag til styreinstruks. Instruksen behandles i sak 53/17

Vedtak:
Regionstyret tar orienteringene til etterretning.

Sak 50/17 Strategiske prioriteringer, Region øst
I samråd med styreleder har administrasjonen satt på dagsorden en sak hvor en ønsker en
bred drøfting i regionstyret om prioriterte oppgaver i forhold til bemanning og økonomi.
Spørsmåls- og problemstillingene blir veldig aktuelle i møte med lokale fellesskap. Det legges
opp til en behandling av dette temaet i to møter, hvor første behandling danner grunnlag for
å konkretisere noen overordnede prinsipp for våre prioriteringer.
I samtalen ble blant annet følgende moment nevnt:
Mange skulle gjerne hatt en ansatt i sitt område. – Vi kan ha tettere samarbeid mellom
forsamlinger. – Vi må satse på byene. Folk trekkes inn mot byene. Her treffer en også unge,
som senere flytter ut fra byene igjen. Å satse på byene betyr ikke at vi ikke satser på mindre
steder. – De unådde gruppene kommer til oss. – Det er en smerte at det flere steder er små
grupper. – Misjonsmetodikk i praksis: Paulus gikk til byene, der det var folk. – Visjonen sier at
vi må nå alle gererasjoner, også de eldre. – Avslutter vi arbeidet på et sted, blir det vanskelig

å starte opp igjen. – Teltmakervirksomhet. Unge familier flytter på seg og lever som kristne
der de er. – Vi må bruke frivillige, utdanne fritidsforkynnere som kan ta ansvar. En må ikke
gjøre seg avhengig av ansatte. – Ansatte må få tale, ikke gjøre det frivillige kan gjøre. – En
etablert misjonsforsamling kan starte nytt arbeid et annet sted – knoppskyting. – Frivillige
har fått for lite fokus. – Det er viktig å prioritere, men det betyr ikke at en ikke bryr seg om
andre. – Hvordan brukes den enkelte ansatte?
Vedtak:
På bakgrunn av drøftingene i møtet, ber regionstyret om at det legges frem for regionstyret
et forslag til plan som er førende for administrasjonens videre arbeid med de strategiske
prioriteringer av personale og økonomi i Region øst frem mot 2021.

Sak 51/17 Budsjett 2018
Administrasjonen legger frem et økonomi- og budsjettnotat med tanke på budsjett for 2018
som skal leveres til hovedstyret.
Regionstyret vil redusere lønnsbudsjettet for at regionbidraget skal bli så stort som mulig,
men uten å aktivt nedbemanne. Samtidig må en arbeide for å øke inntektene, men er klar
over at det er usikkert om dette vil lykkes. Regionstyret innser at regionbidraget kan bli
mindre enn tidligere.
Vedtak:
Regionstyret ber administrasjonen justere framlagte budsjettutkast for 2018 for at
regionbidraget skal komme så nært som mulig opp mot hovedstyrets ønske om et
regionbidrag på nivå med tidligere regionbidrag – uten at det gjøres aktiv nedbemanning.
Regionstyret gir administrasjonen fullmakt til å fullføre budsjettet med utgangspunkt i de
føringer regionstyret har gitt i møtet.

Sak 52/17 Utkast til høring for Prosjektplan NLM Gjenbruk
Administrasjonen har utarbeidet et høringssvar på NLM Gjenbruk sin Prosjektplan, som etter
regionens retningslinjer skal behandles av regionstyret.
Vedtak:
Regionstyret godkjenner forslag til høring vedrørende Prosjektplan for NLM Gjenbruk.

Sak 53/17 Styreinstruks for regionstyret, Region øst
Denne saken har vært drøftet i regionstyret ved to anledninger tidligere. Administrasjonen
har et ønske om at saken kan sluttbehandles i dette møtet.

Vedtak:
Regionstyret vedtar som instruks for sitt arbeid den styreinstruksen som er lagt frem i møtet
05.10.2017.

Sak 54/17 Ormseter
Styret i Ormseter AS inviterte eierne – NLM (80%) og Edru Livsstil Hamar (20%) – til et møte
27.09.2017 om videre planer etter at UDI i august sa opp avtalen om drift på Hamar Mottak
på Ormseter. I tillegg til hva dette innebærer for beboere og ansatte ved Hamar Mottak, får
det økonomiske konsekvenser for Ormseter AS, som også eier Stormyrveien 11-13B, der
blant annet NLMs misjonsforsamling på Hamar holder til. Ormseter AS foreslår salg av hele
eller deler av eiendommen på Ormseter for å bedre den økonomiske situasjonen.
Vedtak:
Regionstyret støtter et vedtak i styret i Ormseter AS om å omsette hele eller deler av
eiendommen på Ormseter.
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