
REFERAT 
REGIONSTYRET NLM REGION ØST  
 
Tid  14.10.2020  
Sted  Fjellhaug, Sinsenveien 15 
 
Til stede Mai Brit Vegge (leder)  

Janet Seierstad (nestleder) 
Sven Morten Kjølleberg 
Sondre Lidal   
Øyvind Sverre Svensen 
Jan Erik Lehre (ansattrepresentant) 
Harald Hodne Hermundsplass (1. varamedlem) 
Ola Tulluan (2. varamedlem) 
Jan Magnus F. Lillebø (varamedlem ansattrepresentant) 

 
Fra adm.  Ernst Jan Halsne, regionleder 

Gjermund Nordhus, leder Ung  
Asbjørn Stige, administrasjonsleder  

 
 

Åpning v/Ernst Jan Halsne. 

  

Sak 55.2020 Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

 

Sak 56.2020 Godkjenning/signering av protokoll fra 

regionstyremøter 07.09.2020 og 22.09.2020 
 
Vedtak: 
Regionstyret godkjenner protokoll fra regionstyremøter 07.09.2020 og 22.09.2020. 
 
 

Sak 57.2020 Referater og økonomirapporter 
 

- Emaus barnehage. Referat eierstyremøte 2020 05 06 
- Fangekasa. Referat styremøte 2020 09 08 
- Groruddalen kristne skole. Referat generalforsamling 2020 06 26 
- Hurdal Verk folkehøgskole. Referat styremøte 2020 09 23  
- Solbukta. Referat styremøte 2020 09 15   
- Solåsen. Referat styremøte 2020 05 27 



- Solåsen. Referat styremøte 2020 09 19   
- Tryggheim barnehage, Drammen. Referat eierstyremøte 2020 08 18  
- Tryggheim barnehage, Halden. Referat eierstyremøte 2020 09 09 
- Våk barnehage. Referat eierstyremøte 2020 08 12 
- Våk barnehage. Referat eierstyremøte 2020 09 09 
- Regnskapsrapporten pr august 2020  

 

Vedtak: 
Regionstyret tar referater og rapporter til orientering. 
 

 

Sak 58.2020 Orienteringer 
 

- Referat fra regionårsmøtet 22.09.2020  
- Orientering til styret om konkrete mediesaker knyttet til NLM region øst 
- Ansettelser fra styremøtet 07.09.2020 
- Årsmelding 2019 fra institusjonene  

- Salget av Betania, Roa 
 
Vedtak: 
Regionstyret takker for orienteringene, og tar disse til etterretning. 
   
 

Sak 59.2020 Gjennomgang av styringsdokument for 

regionstyret, NLM region øst 
 

Styringsdokumentet forelå til regionstyremøtet og ble gjennomgått av regionleder.  
 
Vedtak: 
Regionstyret takker for gjennomgangen av styringsdokumentet som er utarbeidet for og av 
regionstyret.  
 
 

Sak 60.2020 Styremøter og årsmøte 2021 
  

- 03. desember 2020 
- 28. januar 2021 
- 18. mars 2021 
- 06. mai 2021 

 
Regionstyret kommer tilbake til tid og sted for regionårsmøtet 2021 på neste møte. Dersom 
det ikke åpnes for mer enn 200 deltakere, vil regionstyret legge til rette for at årsmøtet 
streames, slik at misjonsvenner over hele regionen kan følge møtet.  

 
Vedtak: 
Regionstyret godkjenner framlagte forslag til møteplan fram til årsmøtet 2021. 



Sak 61.2020 Budsjett Region øst 2021  
 
Utkast til budsjett 2021 forelå til regionstyremøtet.  
 
Regionstyret vedtar budsjett for 2021 etter de føringer som legges av NLM sentralt. 
Regionens budsjett skal godkjennes av hovedstyret. 
 
Vedtak: 
Regionstyret godkjenner framlagt budsjett 2021 for NLM region øst med følgende 

presiseringer: 

- Regionstyret ber administrasjonen komme tilbake med forslag til tiltak som kan øke 

gaveinntektene.  

- Misjonsfellesskap med ansatte bes levere budsjett for 2021 som inkluderer aktuelle 

personalkostnader og gaveoverføringer til Region øst.  

Budsjettet oversendes hovedstyret for godkjenning. 

 

 

Sak 62.2020 Brev fra styret for Åreelds Venner av 17.09.2020 
 
Brev fra styret for Åreelds Venner av 17.09.2020 forelå til regionstyremøtet sammen med 
utredning fra administrasjonen og kart over eiendommen. 
 
Vedtak: 
Regionstyret har vurdert søknaden om salg av det aktuelle jordstykke på Åreeld på ny, i lys av 
den oppdaterte og presiserte søknaden fra styret for Åreelds Venner. 
Regionstyret godkjenner at jordstykket, som er tegnet inn på fremlagte kartskisse, kan selges 
i samsvar med tidligere tilbud fra kjøper. 
Vedtak om salg skal godkjennes av hovedstyret i NLM. 
 
  

Sak 63.2020  Oppsigelse Ragnhild Fjeld 
 
Ragnhild Fjeld har sagt opp sin stilling som kontor- og foreningssekretær fra og med 13. 
desember 2020. Ragnhild har arbeidet i NLM i store deler av sitt yrkesaktive liv, og går av 
med pensjon fra samme dato. 
 
Vedtak: 
Regionstyret takker Ragnhild Fjeld for hennes trofaste tjeneste som kontor- og 
foreningssekretær i NLM region øst, og ønsker Guds rike velsignelse over pensjonisttiden. 
 
 
 
 
 



Sak 64.2020 Tilsetting av administrasjons- og foreningskonsulent 

i NLM region øst 
 
Stillingen som administrasjons- og foreningskonsulent i NLM region øst er lyst ut.  
 
Vedtak: 
Regionstyret gir administrasjonen fullmakt til å gjennomføre ansettelsesprosessen med ny 
administrasjons- og foreningskonsulent i NLM region øst i samsvar med de føringer som er 
lagt i regionstyrets møte. 
 

 

 
 
 
 
 
Referent 
Asbjørn Stige 
Administrasjonsleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Mai Brit Vegge  Janet Seierstad  Sven Morten Kjølleberg  
Leder    Nestleder  
           
 
 
 
Sondre Lidal   Øyvind Sverre Svensen Jan Erik Lehre    
        Ansattrepresentant   
 
 
 


