
REFERAT 
REGIONSTYRET NLM REGION ØST 
 

Tid  08.03.2018 

Sted  Sinsenveien 25, Oslo 

 

Til stede Kay Granli  

Ingunn Holm   

Anita Berget  

Inge Herman Rydland  

Janet Seierstad 

Lars Olav Lundø  

Tjøstolf Vittersø (2. vara) 

Jan Erik Lehre (ansattrepresentant)  

 

Fra adm. Ernst Jan Halsne 

Asbjørn Stige  

   

Forfall  JH (anonymisert)  

Gerd Solbakken (1. vara) 

 

 

 

Åpning ved Inge Herman Rydland. 

 

 

 

 

 

Sak 10.2018  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

Sak 11.2018 Godkjenning av referat fra regionstyremøte 

18.01.2018  

 

Vedtak: 

Referat fra regionstyremøte 18.01.2018 godkjennes. 

 

 



Sak 12.2018 Referater  
 

- Fredtun barnehage. Referat eierstyremøte 11.10.2017 – revidert 

- Fredtun barnehage. Referat eierstyremøte 15.11.2017  

- Fangekasa. Referat styremøte 16.01.2018  

- Hurdal Verk fhs. Protokoll skolestyremøte 20.01.2018 

- Solbukta. Referat styremøte 05.02.2018  

- Solåsen. Referat styremøte 05.02.2018  

- Fangekasa. Referat styremøte 13.02.2018 

 

Vedtak: 

Regionstyret tar referatene til orientering. 

 

 

Sak 13.2018 Orienteringer 
 

- Program Fangekasa 2018 22.01.2018 – revidert 

- Nyheter fra Solåsen 

- Nyhetsbrev fra fam. Thingbø 

- Nyhetsbrev fra Young Life Oslo 

- Innbydelsesbrev GF 2018 

- Fullmakt for utsendinger til GF 2018 

- Skriftlig orientering fra administrasjonen 

- Brev bl.a. fra leirgruppa for Solbukta og Solbukta-styret vedr. Fjelly 

- NLM-barnehagene AS. Notat til regionstyrene 

- NLM-barnehagene AS. Skisse til strategiprosess 

- Økonomirapport 

 
Regionstyret velger å ikke foreta en omgjøring av de vedtak som er gjort i saken om salg av Fjelly. 

 

Vedtak: 

Regionstyret tar orienteringene til etterretning. 

 

    

Sak 14.2018 Årsmelding til regionårsmøtet 2018   
  

Administrasjonen la fram forslag til årsmelding, som ble drøftet av regionstyret. 

 

Vedtak: 

Regionstyret godkjenner forslag til årsmelding for NLM region øst for 2017. 

 

   



Sak 15.2018 Oversendelsesforslag fra årsmøtet 2017 – 

valgbarhet 
 

I forbindelse med endring av regionens lover på årsmøtet 2017 ble det fremmet forslag om 

at «de 5 valgte medlemmene bør fortrinnsvis ikke være ansatt i NLM». Saken ble ikke 

realitetsbehandlet i årsmøtet, men oversendt til regionstyret for utredning. Regionstyret 

drøftet også saken i regionstyremøte 18.01.2018. 

 

Vedtak:  

Regionstyret foreslår overfor årsmøtet å gjøre følgende tillegg i regionens lover i §5.1: «De 5 
medlemmene som velges av årsmøtet, kan ikke være ansatte direkte under regionstyret.»  
 

 

Sak 16.2018 Tiltaksplan for strategidokumentet 2017–2021 
 

Administrasjonen har arbeidet videre med aktuell tiltaksplan i tilknytning til 

strategidokumentet og anser dette som et endelig framlegg for regionstyret. Dokumentet er 

ikke begrenset til denne tiltaksplanen, men skal være et levende dokument som preger vårt 

arbeid og vår bevissthet i hele perioden. Regionstyret er opptatt av om tiltaksplanen også 

kan nå ut til misjonsfellesskapene via elektroniske medier.  

 

Vedtak: 

Regionstyret slutter seg til forslag til tiltaksplan framlagt av administrasjonen, og ber om at 

styret oppdateres på arbeidet med å implementere denne i regionens arbeid. 

 

 

Sak 17.2018 Arbeidsmiljøundersøkelse. Oppfølging og tiltak 
 

Til forrige regionstyremøte fikk regionstyret til orientering tilsendt resultatet av 

arbeidsmiljøundersøkelsen for Region øst. Undersøkelsen er gjennomført av NLM personal, 

som har hovedansvaret for oppfølgingsarbeidet. 

 

Ansatte i Region øst har fått undersøkelsen tilsendt, og en representant fra NLM personal 

gikk gjennom resultatene med våre ansatte på medarbeidersamling 24. januar. 

 

Sammen med verneombud Steinar Gulbrandsen har administrasjonen gått gjennom 

resultatet og tilbakemeldingene fra de ansatte. Forslag til oppfølging er forelagt regionstyret. 

 

Vedtak: 

Regionstyret takker for framlagt oppfølgingsplan for arbeidsmiljøundersøkelsen, og slutter 

seg til de forslag til tiltak som planen legger opp til. 

 

 



Sak 18.2018 Betania bedehus, Kolbu. Søknad om salg 
 

Epost fra Aud Torunn og Arnfinn Degvold 19.02.2018 vedr. salg av Betania bedehus, Kolbu. 

     

Vedtak: 

Regionstyret tar henvendelsen fra Aud Torunn og Arnfinn Degvold, Kolbu, til etterretning, og 

støtter at Betania bedehus på Kolbu selges. Regionstyret søker hovedstyret om at huset 

selges, og kommer tilbake til disponeringen av salgssummen. 

 

 

Sak 19.2018 Neste regionstyremøte 
 

Vedtak: 

Dato for neste møte fastsettes etter regionårsmøtet. 
 
 
 

Referent 

Asbjørn Stige 

Administrasjonsleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kay Granli     Ingunn Holm    Anita Berget   

leder     nestleder 

 

 

 

Inge Herman Rydland   Janet Seierstad   Lars Olav Lundø 

 

 

 

 

Tjøstolf Vittersø   Jan Erik Lehre 

2. vara     ansattrepresentant 


