REFERAT
REGIONSTYRET NLM REGION ØST
Tid
Sted

11.06.2020
Fjellhaug, Sinsenveien 15

Til stede

Tore Vågen (leder)
Mai Brit Vegge (nestleder)
Anita Berget
Sondre Lidal
Janet Seierstad
Jan Magnus F. Lillebø (varamedlem, ansattrepresentant)
Kay Granli (1. varamedlem)

Fra adm.

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

Forfall

Jan Erik Lehre (ansattrepresentant)

Åpning v/Ernst Jan Halsne.

Sak 32.2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:
Regionstyret godkjenner innkalling og sakliste til dette møtet.

Sak 33.2020

Godkjenning av protokoll fra regionstyremøte
29.04.2020

Vedtak:
Regionstyret godkjenner protokoll fra sitt møte 29.04.2020.

Sak 34.2020
-

Referater

BUR. Protokoll fra møte 25.05.2020
Hans Nilsen Hauge vgs. Protokoll GF 2020
Solåsen. Referat styremøte 29.04.2020

Vedtak:
Regionstyret tar referatene til orientering.

Sak 35.2020
-

Orienteringer

Koronapandemiens påvirkning på regionens arbeid
Valg av styrer til regionens institusjoner
Økonomirapport fra regionen
Lokalradio i Region øst og kontakten med pTro
Fremtiden for prosjektene Elvebyen Ungdomsskole og Groruddalen kristne skole
Kandidater til valget på generalforsamlingen i NLM 2021

Vedtak:
Regionstyret takker for orienteringene, og tar disse til etterretning.

Sak 36.2020

Tid, sted og rammer for utsatt regionårsmøte 2020

Til regionstyremøtet forelå forslag til innkalling og sakliste og notat fra administrasjonen
vedr. tid, sted og rammer for regionårsmøtet i 2020. Pga. smittevernrestriksjoner under
koronapandemien blir dette et delegatmøte. Årsmøtet legges til Oslo tirsdag 22. september
kl. 18.00.
Programmet tenkes tredelt:
Velkomst, tale, sang og fellesskap
Årsmøtesaker: Årsmeldinger, innkomne saker og valg
Samtale med aktuell tematikk
Vedtak:
Årsmøtet 2020 legges til tirsdag 22. september kl. 18.00 i Oslo, tilrettelagt etter gjeldende
retningslinjer for smittevernberedskap. Forslag til innkalling og sakliste godkjennes.

Sak 37.2020

Regionens årsmelding og økonomirapport for 2019

Utkast til årsmelding med økonomirapport forelå til møtet.
Vedtak:
Regionstyret godkjenner fremlagt forslag til årsmelding og regnskapsrapport for 2019.

Sak 38.2020

Framlegg til innsendt sak fra Harald Harstad

Vedtak:
Regionstyret takker for innsendt forslag til en evaluering av NLM region øst i lys av «den aller
første presentasjonen av den nye Region øst» i 2010. Regionstyret støtter forslaget om en
slik evaluering, og vil fremme forslag for årsmøtet om evalueringskomite, mandat og plan for
evalueringsarbeidet. Regionstyret vil ha som mål å legge evalueringsrapporten fram for
årsmøtet 2021 med forslag til hvordan rapporten skal følges opp.
Regionstyret vil foreslå for årsmøtet 2020 at dagens strategi, som i utgangspunktet er
vedtatt frem til 2021, forlenges til 2022.

Sak 39.2020

Status for drift og økonomi på regionens leirsteder

Til møtet forelå notat fra administrasjonen med oppdatert oversikt over den økonomiske
situasjonen for regionens leirsteder. Koronapandemien har rammet disse med krevende
inntektstap
Vedtak:
Regionstyret tar orienteringene om økonomisk status på regionens leirsteder til etterretning,
og ber om at utviklingen følges nøye med nødvendige tiltak for at det ikke skal bli kritisk for
leirstedene.

Sak 40.2020

Endringer i personalet 2020

Notat fra administrasjonen forelå til møtet.
Vedtak:
Regionstyret tar orienteringene om personalendringer til etterretning.

Sak 41.2020

Søknad om lån og utbygging på Gimle Misjonshus,
Halden

Styret for Gimle Misjonshus søker om lån i NLMs utbyggingsfond på kr. 2,5 mill. til utbygging
og oppgradering av misjonshuset i Halden.
Vedtak:
Regionstyret anbefaler at lån til Gimle Misjonshus blir gitt i samsvar med søknad av
03.06.2020.

Sak 42.2020

Neste regionstyremøte

Vedtak:
Neste regionstyremøte blir 27.08.2020.

Referent
Asbjørn Stige
Administrasjonsleder

Tore Vågen
Leder

Mai-Brit Vegge
Nestleder

Anita Berget

Sondre Lidal

Janet Seierstad

Jan Magnus F. Lillebø
Varamedlem, ansattrepresentant

Kay Granli
1. varamedlem

