REFERAT
REGIONSTYRET NLM REGION ØST
Tid
Sted

22.08.2018
Sinsenveien 25, Oslo

Til stede

Kay Granli
Janet Seierstad
JH (anonymisert)
Tore Vågen
Anita Berget
Jan Erik Lehre
Ingunn Holm

(ansattrepresentant)
(1 vara)

Fra adm.

Ernst Jan Halsne – regionleder
Gjermund Nordhus – utviklingsleder

Forfall

Asbjørn Stige – adm. leder
Sven Arne Lundeby – Ung-leder

Åpning ved Tore Vågen.

Sak 28.2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:
Regionstyret behandler i tillegg til utsendt sakliste tre innkomne saker som ble meldt i
innledningen av møtet.
Med dette tillegg godkjennes innkalling og saksliste.

Sak 29.2018

-

Godkjenning av protokoll fra regionstyremøtet
29. mai 2018
Referat styremøte 29.05.2018 signeres i møtet

Vedtak:
Neste styremøte i RS flyttes fra 27.9 til 26.9.2018
Med denne merknad godkjennes referatet fra RS 8. juni 2018

Sak 30.2018
-

Referater og økonomirapporter
2018 protokoll generalforsamling HNH
Foreløpig protokoll GF 2018 Hurdal Verk signert
Hurdal verk Protokoll skolestyret 06.06.2018
Referat BUR NLM ung region øst 07.06.18
Referat fra styremøte på Fangekasa mandag 14 mai 2018
Referat fra styremøtet på Fangekasa 18062018
Referat styremøte Solåsen 18.04.18
HMS- rapport fra Verneombud vedr vernerunde 2018.
Økonomirapport pr. mai 2018 (Asbjørn).

Vedtak:
Referater og økonomirapport tas til orientering.

Sak 31.2018
-

Orienteringer
Personalsituasjonen og personalendringer
Halvårsrapport til økonomiavdelingen ved HK
Oppfølging av GDPR (Personvern)
Rapport fra vernerunde på regionskontorene i Sinsenveien 25.
Program medarbeidersamling høsten 2018
Gjenbruksbutikker i Region øst – evt. nyetablering
Meldinger fra sommerens møter og arrangement

Vedtak:
Regionstyret tar orienteringene til etterretning.

Sak 32.2018

Styrevalg for regionens institusjoner.

Administrasjonen har arbeidet med valg av styrerepresentanter for leirsteder og barnehager
gjennom sommeren. Vi legger frem oversikt over styresammensetningen pr august 2018, og
gjør RS oppmerksomme på at det fortsatt er noen brikker som ikke er på plass.
Vedtak:
Regionstyret godkjenner valg av nye styrerepresentanter for leirsteder og barnehager i
regionen, og gir administrasjonen fullmakt til å følge opp de valg som ikke er endelig avklart.

Sak 33.2018

Regionårsmøtet 2019 – tid, sted og skisse til
opplegg

Vedtak:
Regionstyret takker for orienteringene og vedtar at «Regionkonferansen» arrangeres på
Fangekasa. RS ber administrasjonen konkludere i det mest tjenlige tidspunktet og ønsker
programkomiteen lykke til med planleggingen. RS ber LM om å legge en plan for rekruttering
av flere delegater samt å få ned snittalderen på disse fra hele regionen. RS ber også LM om å
drive god PR for «Regionkonferansen» i hele regionen.

Sak 34.2018

NLM Innlandet – et foreløpig innspill

Vedlagte dokument om NLM Innlandet er i første omgang et samtaledokument. Vi har
gjennom årene fått en god del tilbakemeldinger, særlig fra de nordlige deler av vår region,
om at de opplever seg «glemt» og ikke blir prioritert. De aktuelle forhold har vi samtalt om
tidligere, uten at vi har samlet oss om en strategi som kan styrke situasjonen for de aktuelle
områder. Etter administrasjonens mening er det ønskelig at vi kan ta denne saken slik på
alvor at vi også kan gi en melding til neste års årsmøte om hvordan regionstyret vurderer
disse utfordringene, og arbeider med dem.
Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

Sak 35.2018

Beredskapsplan for Region øst – noen justeringer

Administrasjonen arbeider med en gjennomgang av regionens og leirstedenes
beredskapsplaner. Selv om endringene er relativt små justeringer er det viktig at det er
regionstyret som vedtar beredskapsplan for regionen, og er kjent med arbeidet som gjøres
for sikkerhet og beredskap for våre ansatte, frivillige og ulike deltakergrupper. Det vil bli
orientert om aktuelle endringer og om det videre arbeid med beredskapsplaner for våre
institusjoner.
Vedtak:
Regionstyret godkjenner fremlagte forslag til justert beredskapsplan for region øst.

Sak 36.2018

Orientering om innhold i neste styremøte

Vedtak:
RS takker for orienteringene.

Sak 37.2018

Innkommet varsling til regionstyret

Saken er ført i B-protokoll.

Sak 38.2018

Innkommet bekymringsmelding til regionstyret

Saken er ført i B-protokoll.
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