REFERAT
REGIONSTYRET NLM REGION ØST
Tid
Sted

26.09.2018
Sinsenveien 25, Oslo

Til stede

Kay Granli
JH (anonymisert)
Anita Berget
Janet Seierstad
Jan Erik Lehre (ansattrepresentant)

Fra adm.

Ernst Jan Halsne
Sven Arne Lundeby
Asbjørn Stige

Forfall

Tore Vågen
Ingunn Holm (1. vara)
Bjarte Øygard (2. vara)

Åpning ved Janet Seierstad.

Sak 43.2018

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 44.2018

Godkjenning av protokoll fra regionstyremøtet
17. september 2018

Vedtak:
Protokoll fra regionstyremøtet 17. september 2018 godkjennes.

Sak 45.2018
-

Referater og økonomirapporter

Solbukta. Referat styremøte 18.06.2018
Solbukta. Referat styremøte 27.08.2018
BUR Øst. Referat 28.08.2018
Groruddalen kristne skole. Referat fra styremøte 20.09.2018
Økonomirapport pr 31.07.2018

Groruddalen kristne skole (GKS) sin nåværende godkjenning fra Udir gjelder til og med 2019.
Styret for GKS vurderer å søke om ny godkjenning for perioden 2020-2023. Regionstyret
kommer tilbake til saken når det foreligger en henvendelse fra skolestyret
Vedtak:
Regionstyret tar referatene og økonomirapporten til orientering.

Sak 46.2018
-

Orienteringer

Status for Elvebyen ungdomsskole
Status for Groruddalen kristne skole
Nyhetsbrev nr. 2 fra Young Life

Vedtak:
Regionstyret stiller seg positive til at styret for Elvebyen ungdomsskole fremskaffer et
prisestimat på utbygging av lokalene på Sundland, og ber administrasjonen avklare pris og
finansiering.
Med denne merknad tar regionstyret orienteringene til etterretning.

Sak 47.2018
Saken er ført i B-protokoll.

Sak 48.2018

NLM Innlandet – et foreløpig innspill

Saken var satt opp i møtet 22.08.2018 under RS-sak 34.2018, men ble utsatt.
Notatet «NLM Innlandet – noen tanker» av 22. august 2018 forelå fra administrasjonen. I
samsvar med forslag i notatet, gjorde regionstyret følgende vedtak:
Vedtak:
Regionstyret ber administrasjonen oppnevne en gruppe som kan se på hvordan arbeidet i
NLM Innlandet kan styrkes.

Sak 49.2018

Endelig tidspunkt for regionens årsmøte 2019

I styremøtet 22.08.2018 ble det i sak 33.2018 vedtatt å legge årsmøtet til Fangekasa
Misjonssenter. Regionens ledermøte har fulgt opp denne saken, og gjorde følgende vedtak i
sitt møte torsdag 20.09.2018:

«LM går inn for at Årsmøtet 2019 legges til lørdag 1. juni på Fangekasa, som del av et større
regionarrangement i samme tidsrom.»
Vedtak:
Regionstyret godkjenner at regionårsmøtet 2019 legges til Fangekasa 1. juni som del av et
større regionarrangement.

Sak 50.2018

Endring av dato for styremøte i regionstyret 2018

For å få en god prosess på behandlingen av regionens budsjett 2019 på bakgrunn av frist for
å oversende budsjettet til hovedstyret, foreslår administrasjonen at regionstyremøtet
08.11.2018 flyttes til 01.11.2018.
Vedtak:
For å få en best mulig prosess på behandlingen av regionens budsjett for 2019, flyttes
regionstyremøtet 08.11.2018 til 01.11.2018.

Sak 51.2018

Evalueringsnotat vedr. GF 2021 – notat fra leder
NLM Norge

Hovedstyret ber om en tilbakemelding fra regionene innen 08.10.2018 på aktuelle spørsmål
knyttet til notatet fra leder NLM Norge Kåre Johan Lid av 16. 09.2018. Det forelå et notat om
dette fra administrasjonen.
Vedtak:
Regionstyret støtter konklusjonen i administrasjonens notat.

Sak 52.2018

Samtale mellom regionstyret og regionleder

Det var lagt opp til en samtale mellom regionstyret og regionleder. Fra administrasjonen var
bare regionleder til stede under denne saken.
Vedtak:
Regionstyret takker for anledningen til en åpen samtale med regionleder
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