REFERAT
REGIONSTYRET NLM REGION ØST
Tid
Sted

07.03.2019
Sinsenveien 25, Oslo

Til stede

Kay Granli
JH (anonymisert)
Anita Berget
Janet Seierstad
Jan Erik Lehre (ansattrepresentant)
Ingunn Holm (1. varamedlem)

Fra adm.

Ernst Jan Halsne
Gjermund Nordhus
Asbjørn Stige

Forfall

Tore Vågen

Åpning ved Asbjørn Stige.

Sak 12.2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 13.2019

Godkjenning av protokoll fra regionstyremøtet
24.01.2019

Vedtak:
Regionstyret godkjenner protokoll fra sitt styremøte 24.01.2019.

Sak 14.2019
-

Referater og økonomirapporter

Fangekasa. Referat styremøte 06.02.2019
Hurdal Verk. Protokoll styremøte 26.01.2019
Solbukta. Referat styremøte 21.01.2019
Regnskapsrapport pr utgangen av 2018 Ikke revidert
Regnskapsrapport pr utgangen av 2018 Notat

Vedtak:
Regionstyret tar de framlagte referater og økonomirapporter til orientering og ber
administrasjonen følge opp vedr. sak 07/19 i referat fra møet i Solbuktastyret.

Sak 15.2019
-

Orienteringer

Rutiner for varsling av uønskede hendelser og kritikkverdige forhold i NLM
HS-vedtak barnehagestrategi
Overordna strategi for NLMs barnehagearbeid 2019-2021
Rutine for etablering eller nedleggelse av NLM barnehager
Prosedyrer vedr. ansettelser, endelig
Kommentarer til nye ansettelsesprosedyrer
GF2021. Arrangørregion

Vedtak:
Regionstyret ber Ingunn Holm og Tore Vågen se på hvordan regionstyret skal arbeide med
eventuelle varslingsaker.
Regionstyret vil oppmuntre til god kontakt mellom lokale misjonsfellesskap og barnehagene,
og mellom ansatte og barnehagene.
Regionstyret ber administrasjonen gi tilbakemelding til hovedadministrasjonen vedr. nye
ansettelsesprosedyrer, bla. spørsmål om høring i regionene før den ble vedtatt, og at
regionstyret ønsker at ordningen evalueres etter et år.
Regionstyret ber administrasjonen komme tilbake til sak vedr. GF2021 i neste møte.
Regionstyret tar for øvrig orienteringene til etterretning.

Sak 16.2019

Prioriterte stillinger

Til møtet forelå et notat fra administrasjonen vedr. henvendelser som er kommet til
regionen, med ønske om lokale tilsettinger.
Administrasjonen foreslår at en i lys av de økonomiske rammene og de omsøkte stillinger,
prioriterer å lyse ut stillingen på Gjøvik på ny, og at det prioriteres en stilling knyttet til
leirarbeidet i Østfold/Solbukta.
Vedtak:
I enkelte tilfeller ser regionstyret det strategisk riktig at det lokale arbeidet har én eller flere
ansatte arbeidere i sin forsamling, lønnet av regionen.
For at regionstyret skal godkjenne slike lokale tilsettinger vil regionstyret at det skal foreligge
en skriftlig søknad fra det lokale styret som begrunner behovet og sannsynliggjør
vekstpotensialet.
Mellom regionen og det lokale fellesskapet skal det inngås en intensjonsavtale om hva
fellesskapet kan forplikte seg til av givertjeneste, slik at ansettelsen er forsvarlig utfra et
økonomisk perspektiv.

Regionstyret godkjenner de prioriteringer som administrasjonen legger til grunn for tilsetting
av medarbeidere fra 01.8.2019. Det innebærer at stillingen som forsamlings- og
områdearbeider på Gjøvik og omegn lyses ut på ny, og at det utlyses en stilling i 50% som
leir- og lederutvikler i Østfold. Regionstyret ber administrasjonen se på ulike løsninger vedr.
finansiering av leir- og lederutvikler-stillingen.
Regionstyret ber administrasjonen vurdere henvendelsen fra Follo om utvidet stilling for
ungdomsarbeider fra 20% til 30%.
Regionstyret ber om at administrasjonen vurderer muligheten av å få på plass en
personalmedarbeider fra høsten 2019.
Regionstyret ber også administrasjonen følge opp henvendelse til hovedadministrasjonen
med søknad om økning av støtten til Sagene Frivilligsentral og Kongsvinger Nærmiljøsenter.

Sak 17.2019

Foreløpig utkast til årsmelding 2018

Vedtak:
Med bakgrunn i fremlagt utkast til årsmelding for 2018 og samtalen i regionstyret, legger
administrasjonen fram et utfyllende forslag til årsmelding i møtet 11.04.2019.

Sak 18.2019

Sakliste til regionens årsmøte 2019

Til møtet forelå forslag til sakliste. Det er så langt ikke innkommet saker utenom det som
regionstyret legger fram for årsmøtet.
Vedtak:
Regionstyret godkjenner fremlagte forslag til sakliste for regionårsmøtet 2019. Ev. saker som
kommer i tillegg, føres inn på saklista og tas opp til styrebehandling i regionstyremøte
11.04.2019.

Sak 19.2019

Høringsutkast Ordning for gudstjenesten

Høringsutkast for ordning for gudstjenesten forelå for regionstyret med tanke på anledning
til å avgi høringsuttalelse.
Vedtak:
Regionstyret ber administrasjonen legge fram et forslag til høringsuttalelse i møtet
11.04.2019.
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