REFERAT
REGIONSTYRET NLM REGION ØST
Tid
Sted

07.09.2020
Fjellhaug, Sinsenveien 15

Til stede

Tore Vågen (leder)
Mai Brit Vegge (nestleder)
Sondre Lidal
Janet Seierstad
Jan Erik Lehre (ansattrepresentant)
Kay Granli (1. varamedlem)
Lisbet Sletner (2. varamedlem)

Fra adm.

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

Forfall

Anita Berget

Åpning v/Janet Seierstad.

Sak 43.2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 44.2020

Godkjenning av protokoll fra regionstyremøtet
06.06.2020

Vedtak:
Referat fra regionstyremøtet 06.06.2020 godkjennes.

Sak 45.2020
-

Referater og økonomirapporter

Elvebyen ungdomsskole AS. Protokoll generalforsamling 2020 06 18
Hurdal Verk folkehøgskole AS. Foreløpig protokoll generalforsamling 2020 06 16
Solbukta. Referat styremøte 2020 06 17
Tryggheim barnehage, Drammen. Referat eierstyremøte 2020 04 23
Tryggheim barnehage, Drammen. Referat eierstyremøte 2020 06 18
Tryggheim barnehage, Halden. Referat eierstyremøte 2020 06 16
Regnskapsrapporten pr mai og juli 2020

Vedtak:
Regionstyret tar referatene til orientering.

Sak 46.2020
-

Orienteringer

Dagens debatt om lederkulturen i NLM
Regionens årsmøte 22.09.2020
Medarbeiderforum 03.09.2020
Koronapandemiens konsekvenser og ulemper for arbeidet

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

Sak 47.2020

Mediesak knyttet til tidligere styremedlem på
leirsted i Region øst

Vedtak:
Regionstyret takker for orienteringene knyttet til medieoppslag rundt tidligere styremedlem
på leirsted i Region øst.
Regionstyret vil i lys av tidligere vedtak, se etter aktuelle læringspunkter og arbeide for å
redusere konfliktnivået. Styret ber administrasjonen jobbe videre med saken ut fra samtalen i
regionstyret.

Sak 48.2020

Ansettelse av pastor i Lillokirken

Vedtak:
Regionstyret tilsetter Karsten Tollheim som pastor i NLM region øst i 20% stilling fra
01.10.2020, med tjeneste i Lillokirken. Det søkes hovedstyret v/generalsekretær om
godkjenning før stillingen tilbys.

Sak 49.2020

Ansettelse av utviklingsleder i NLM region øst

Etter at Jon Georg Fiske sa opp sin stilling som utviklingsleder, har administrasjonen arbeidet
med å rekruttere ny utviklingsleder.
Vedtak:
Regionstyret tilsetter Anna Lindbak Hørte som utviklingsleder i NLM region øst i 100% fast
stilling med oppstart snarest etter avtale. Vedtak fra regionstyret 07.09.2020 oversendes til
generalsekretærens ledermøte for godkjenning før tilbud om stilling.

Sak 50.2020

Ansettelse av menighetsutvikler i NLMs
misjonsforsamling i Tønsberg

Ingunn Bjørge Bredvei har sagt opp sin stilling som barne- og familiearbeider NLMs
forsamling i Tønsberg. Stillingen er lyst ut i 60–100%.
Vedtak:
Regionstyret tilsetter Johan Leirvik i 100% stilling som menighetsutvikler i Tønsberg
Misjonssamband, der en andel på 20–40% brukes i området Vestfold og/eller i andre
deler av regionen. Det søkes hovedstyret v/generalsekretær om godkjenning før tilbud
om stilling.

Sak 51.2020

Høring om justerte retningslinjer for ansettelse av
rektor ved NLMs skoler

Regionen har fra NLMs hovedkontor mottatt et høringsutkast til endrede retningslinjer for
tilsetting av rektor på NLMs skoler. I hovedsak går endringen ut på å legge opp til at eier ikke
bare «bør» sitte i tilsettingsrådet, men eier «skal» gjøre det.
Vedtak:
Regionstyret takker for tilsendt høringsutkast til justerte rutiner for ansettelse av
rektor/daglig leder ved NLMs skoler. Regionstyret støtter forslaget til endringer, blant annet
at skolestyret, skolen og eier skal (og ikke bare bør) være representert i ansettelsesutvalget.
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