REFERAT
REGIONSTYRET NLM REGION ØST – VIDEOMØTE
Tid
Sted

29.04.2020
Videomøte

Til stede

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

Fra adm.

Ernst Jan Halsne, regionleder
Gjermund Nordhus, leder Ung
Asbjørn Stige, administrasjonsleder

Åpning v/Tore Vågen.

Sak 25.2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 26.2020

Godkjenning av protokoll fra regionstyremøte
(epostmøte) 1. april 2020

Vedtak:
Regionstyret godkjenner protokoll fra epostmøte datert 1. april 2020.

Sak 27.2020

Referater og økonomirapporter

Ingen referater forelå til møtet.
Orientering fra administrasjonen vedr. økonomirapporter.
Vedtak:
Regionstyret tar orienteringen til etterretning.

Sak 28.2020
-

-

Orienteringer

Administrasjonen orienterer om arbeidet som er gjort med permitteringer av
ansatte, informasjon til regionens fellesskap og de tiltak som er iverksatt både i
regionen og i de lokale fellesskap.
Notat fra regionleder om den aktuelle situasjon.
Oversikt over permitteringene i regionen fra 26. mars 2020.
Ansettelse av Daglig leder på Fangekasa.

Vedtak:
Regionstyret tar orienteringene til etterretning.

Sak 29.2020

Regionårsmøtet 2020

Det forelå et notat fra administrasjonen vedr. saken der ulike alternativ ble presentert.
Vedtak:
Regionstyret er opptatt av å gjennomføre et årsmøte med fysisk oppmøte for 2020 som i
størst mulig grad oppfyller regionens lover og retningslinjer. Om det er mulig i lys av de tiltak
som gjelder knyttet til koronapandemien, vil regionstyret kalle inn til et årsmøte (ev.
delegatmøte) i løpet av høsten.
Regionstyret gir administrasjonen fullmakt til å finne egnet dato og sted, som bekjentgjøres
så tidlig som mulig.
Dersom dette likevel ikke vil være mulig, vil regionstyret innen 15. august ta en ny vurdering
av spørsmålet om regionårsmøte.
Regionstyret vil henstille til alle i regionstyret, barne- og ungdomsrådet og valgnemnda med
valgperiode som går ut i 2020, om å fortsette i sin funksjon frem til regionen får gjennomført
årsmøte og valgt nye medlemmer til disse enhetene.
Regionstyret vil følge myndighetenes råd med tanke på gjennomføring av årsmøte.

Sak 30.2020

Innsendt sak til årsmøtet fra Harald Harstad

Vedtak:
Regionstyret hadde en foreløpig samtale omkring forslaget til evaluering av NLM region øst i
lys av de innsendte forslag fra en gruppe misjonsvenner ved Harald Harstad.
Regionstyret vil komme tilbake til saken.

Sak 31.2020

Nytt regionstyremøte

Vedtak:
Det blir nytt regionstyremøte 11.06.2020.
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