REFERAT
REGIONSTYRET NLM REGION ØST
Tid
Sted

27.08.2019
Sinsenveien 25, Oslo

Til stede

Tore Vågen
Mai-Brit Vegge
Anita Berget
Sondre Lidal
Janet Seierstad
Jan Erik Lehre (ansattrepresentant)
Kay Granli (1. varamedlem)

Fra adm.

Ernst Jan Halsne
Gjermund Nordhus
Asbjørn Stige

Åpning ved Tore Vågen.

Sak 53.2019

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 54.2019

Godkjenning av referat fra regionstyrets møte
19.06.2019

Vedtak:
Referat fra regionstyremøte 19.06.2019 godkjennes.

Sak 55.2019

Referater

- Solåsen. Referat styremøte 22.05.2019
- Solbukta. Referat styremøte 17.06.2019
- NLM-barnehagene. Referat, strategi og eierstyreinstruks
- Radio Øst. Referat styremøte 04.06.2019
- Tryggheim barnehage Halden. Referat styremøte 08.05.2019
- Nyhetsbrev fra Thingbø, Young Life
Vedtak:
Regionstyret tar referatene til orientering.

Sak 56.2019

Orienteringer

- Beredskapsplan NLM region øst 14.08.2019
- Referat årsmøte Region øst 01.06.2019
- Status for styresammensetning på regionens institusjoner
- «Krise KIA-øst». Epost fra KIA vedr. økonomi
- Økonomirapport pr. utgangen av mai 2019
- Prosedyre for feltbesøk
- Møte med styret for Fangekasa 01.07.2019
- Rapport fra sommerens virksomhet, leirer, bibelcampinger ol.
Kommentar vedr. beredskapsplanen: Det bør vurderes å sette opp en oversikt over personer
med kompetanse innen ulike fagområder som kan kontaktes i en krisesituasjon.
Vedtak:
Regionstyret tar orienteringene til etterretning. Regionstyret gleder seg over de positive
tilbakemeldingene fra sommerens leirer, bibelcampinger og andre arrangement.

Sak 57.2019

Forsamlingsarbeider på Gjøvik

Vedtak:
Regionstyret vedtar å tilby Tove Stang Karlsen stilling som forsamlingsarbeider i 50% knyttet
til NLMs forsamling på Misjonshuset Folkvang, Gjøvik. Ansettelse forutsetter godkjenning av
generalsekretær.

Sak 58.2019

Bedehuset Saron, Løken

Husstyret for Bedehuset Saron, Løken i Høland, har henvendt seg til NLM vedr. ev. salg av bedehuset.
Husstyret mener det bør startes en prosess for å selge bedehuset. Bedehuset er i dag ikke i bruk til
samlinger for NLM. Bedehusstyret mener huset tilfredsstiller dårlig behovene NLM har på Løken, og
ser seg om etter andre alternativer.
Et vedtak i regionstyret om at bedehuset kan selges, betyr ikke at bedehuset skal selges.

Vedtak:
Regionstyret vedtar at Bedehuset Saron, Løken i Høland, kan selges, og ber administrasjonen
følge opp med tanke på et eventuelt salg. Et salg forutsetter hovedstyrets godkjenning.

Sak 59.2019

Åreeld Ungdomssenter – søknad om kjøp av
jordstykke

Det foreligger søknad om kjøp av 16,5 da jordeiendom av eiendommen Åreeld
Ungdomssenter. Styret i Åreelds venner, som har driftsansvaret for Åreeld Ungdomssenter,
er positiver til søknaden.

Regionstyret hadde en samtale om saken, og ønsker mer informasjon før vedtak om et ev.
salg fattes.
Vedtak:
Forvaltning av NLMs eiendommer er et stort ansvar for regionstyret. For å få et best mulig
grunnlag til å vurdere søknaden om kjøp av deler av eiendommen Åreeld Ungdomssenter,
ber regionstyret om at det foretas en total verdivurdering av hele eiendommen, og
potensialet som ligger i denne. Spørsmål om et ev. salg vil først kunne avgjøres etter at det
foreligger en samlet verdivurdering.

Sak 60.2019

Regionstyrets styreinstruks vedr. krisehåndtering

Vedtak:
Saken utsettes til et senere regionstyremøte.

Sak 61.2019

Søknad fra Lillokirken om forsamlingsleder/pastor

Det foreligger søknad fra Lillokirken om at det ansettes en forsamlingsleder/pastor i 20%
stilling fra 01.01.2020.
Vedtak:
Regionstyret gleder seg over det gode arbeidet som gjøres i Lillokirken. Regionstyret ber
administrasjonen se på strukturen og ressursfordelingen i Stor-Oslo og komme tilbake til
saken på et senere møte.

Sak 62.2019

Evaluering av regionkonferansen 2019

Evalueringsnotat for regionkonferansen 2019 og notat fra administrasjonen forelå.

Vedtak:
Regionstyret takker for evalueringen av regionkonferansen 2019 på Fangekasa.
Regionstyret vil også rette en varm takk til arrangementskomitéen og prosjektleder, til
medarbeidere på Fangekasa, og til alle som bidrog med ulike tjenester for gjennomføringen
av Regionkonferansen 2019.
Regionstyret godkjenner at Regionkonferansen 2020 blir 12.-14. juni, og at den igjen legges
til Fangekasa.
Regionstyret vil vurdere å legge Regionkonferansen 2021 til Hurdal Verk folkehøgskole i
tidsrommet 11.-13. juni.
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