
REFERAT 
REGIONSTYRET NLM REGION ØST 
 
Tid  23.01.2020 
Sted  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 Janet Seierstad.  
 
 
 

Sak 01.2020  Godkjenning av innkalling og saksliste 23.01.2020 
 
Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjennes.  
 
 

Sak 02.2020  Godkjenning av protokoll fra regionstyretmøte 

28.11.2019  
 
Vedtak:  
Regionstyret godkjenner protokollen fra sitt styremøte 28.11.2019. 
 

 

Sak 03.2020 Referater 
 

- Solåsen. Referat styremøte 2019.11.20 
- NLM-barnehagene. Referat styremøte 2019.10.29 
- NLM-barnehagene. Referat styremøte 2019.12.11 
- Sagene frivilligsentral. Referat styremøte 2019.08.21, 2019.10.02, 2019.11.06 og 

2019.12.03. 
- Våk barnehage. Referat styremøte 2019.11.25 



- Solbukta. Økonomirapport jan-nov 2019 
- Solbukta. Referat styremøte 2020.01.07 

 
Vedtak:  
Regionstyret tar referatene til orientering, og ber administrasjonen følge opp i henhold til 
samtalen. 
 
 

Sak 04.2020 Orienteringer og økonomirapporter 
 

- Rapport fra eiermøte Hurdal Verk folkehøyskole 
- Økonomisk utvikling i lokale fellesskap med ansatte 
- Økonomirapporter fra gjenbruksbutikkene i Region øst 
- Korrespondanse med valgnemnda for regionårsmøtet  
- Brev og tidl. vedtak etter salget av Seiersten Misjonshus 
- Økonomirapport for Region øst 
- Fangekasa – aktuelle behov 
- HMS Årsrapport Region øst 2019 
- Regionkonferansen 2020 
- Omsland bedehus 

 
Vedtak: 
Regionstyret tar orienteringene til etterretning. 
 
 

Sak 05.2020 Referat fra regionens barne- og ungdomsråd 

12.12.2019 
 

Vedtak: 
Regionstyret godkjenner protokollen fra regionens Barne- og ungdomsråd av 12.12.2019. 
 
 

Sak 06.2020 NLM sin fremtid i Valdres 
 
Henvendelse fra Nord-Aurdal Misjonsforening og Gjenbruksbutikken på Fagernes vedr. 
forsamlingslokale på Fagernes.  
 
Vedtak: 
Regionstyret takker for henvendelsen fra våre misjonsvenner om «NLM sin fremtid i Valdres».  
Regionstyret ser behov for å vurdere nøye både muligheter og utfordringer knyttet til 
spørsmålet som ligger i henvendelsen. I første omgang vil regionstyret legge opp til et møte 
med initiativtakerne for å drøfte deres henvendelse på et fritt grunnlag. 
 
 



Sak 07.2020 Rådsmøtet 2020 – søknad om observatørstatus for 

styreleder og regionleder 
 

I regionstyrets møte 28.11.2019 samtalte styret om muligheten for å søke hovedstyret om at 
styreleder og regionleder kan møte i Rådsmøtet 2020 som observatører med talerett. 
Grunnen til det er at alle de øvrige seks regioner har valgt å sende styreleder og regionleder 
på tittel. Vårt årsmøte vedtok å ikke gjøre det. Regionstyret anser det likevel som viktig at 
styreleder og regionleder har anledning til å være til stede og på den måten ha inngående 
kjennskap til forhandlingene i Rådsmøtet.  
 
Vedtak: 
Regionstyret søker hovedstyret om at regionstyreleder og regionleder i Region øst kan møte i 
Rådsmøtet 2020 som observatører med tale- og forslagsrett.  
 
 
 
 
 
 
Referent 
Asbjørn Stige 
Administrasjonsleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tore Vågen     Mai-Brit Vegge   Anita Berget 
Leder     Nestleder  
         
 
 
 
Sondre Lidal     Janet Seierstad   Jan Erik Lehre 
          Ansattrepresentant
  
 
 
 
Kay Granli 
1. varamedlem 


