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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 

Dato: 24.01.2019 

Tid: 17.30 – 21.00 

Sted: Regionkontoret, Kristiansand 

Til stede: Kristen Salmelid (styreleder), Thorvald Handeland, Anders Martin 
Pedersen, Kristin Kjebekk Aas og Tollef Byrkjedal (1.vara).  
 
Forfall: Kjellaug Inntjore, Egil Grindland. 
 

Annen informasjon: 
Fra administrasjonen: Sven Åge Solli, Brit Kari Urdal (NLM Ung leder), og Livar 
Veggeland (Regionleder) 
 

 

Anders Martin Pedersen åpnet med et ord fra Johannes 11; «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som 
tror på meg, skal leve om han enn dør».  
 

Sak 
01/19 Godkjenning av innkalling og protokoll 11.10.18  

 

  

Vedtak: 
Regionstyrets godkjenner innkallingen og protokoll fra møtet 29.11.18 
 

 

 
 

Sak 
02/19 

 

Orienteringer 
  

 1. Salg av Sødal bedehus 
2. Julemessesamling. 
3. Pågående ansettelsesprosesser i regionen. 

a) Forsamlingsleder i Mandal 
b) Områdearbeider Vest-Telemark 

4. Personalsak Evjetun 
 
*Eierne av Sødal bedehus har sendt oppsigelse til stiftelsen som holder til på 
bedehuset. Stiftelsen bestrider oppsigelsen og har gitt inntrykk av at de ikke 
har til hensikt å forlate bedehuset. Dette gjelder også utleiedelen av 
bedehuset. En av eierne (Filadelfia Kristiansand) har mottatt en henvendelse 
fra en investor som ønsker å kjøpe eiendommen og videreføre det kristne 
arbeidet på bedehuset. En nærmere avklaring fra denne interessenten 
ventes i løpet av de nærmeste ukene.   
 
*Regionen inviterer regionens julemessekomiteer til en samling på Evjetun 
2. februar. Interessen for samlingen tok seg stort opp inn mot 
påmeldingsfristen, og det er nå 39 påmeldte fra store deler av regionen.  
 
*Det har kommet en søknad til stillingen som forsamlingsleder i Mandal. 
Regionleder skal møte styret i Misjonssalen i Mandal for å avklare om det 
foretas intervju med vedkommende eller om det blir en ny utlysning av 
stillingen.  
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*Stillingen som områdearbeider i Vest-Telemark har blitt godkjent av 
hovedkontoret. De anser dette som en viktig og strategisk ansettelse inn 
mot Kvitsund og de omkringliggende områdene. Regionleder arbeider med å 
få utarbeidet en stillingsinstruks og utlysning vil legges ut i starten av 
februar.  
 
*Regionleder orienterte om personalsaken ved Evjetun. Denne følges opp 
av regionleder i tett dialog med NLM personal den kommende tiden.   
 

Vedtak: 
Regionstyret tar informasjonen fra regionadministrasjonen til orientering.  
 

 
 

Sak  
03/19 

 

Norsjø Ungdomssenter 
      

 
 

 

Saksdokument til denne saken: 
• 0319 Rapport etter synsbefaring av Norsjø 

0319 Anbefaling fra Norsjø-styret 

• 0319 NLMs bruk av Norsjø 

 

Regionadministrasjonen har blitt orientert av daglig leder ved Norsjø 
om at den økonomiske situasjonen er, og vil bli, krevende inn i 2019. 
Det kan komme til å oppstå likviditetsmessige problemer i løpet av 
relativt kort tid om det ikke gjøres betydelige grep.  
 
Norsjø-styret har vurdert ulike alternativer som gavemobilisering, 
overgang til dugnadsdrift og nedleggelse/salg av Norsjø. (Se «0319 
Anbefaling fra Norsjø-styret») og legger disse frem for regionstyret. 
Regionstyret anser salg som det mest realistiske alternativet. 
Gavemobilisering og/eller dugnadsdrift, sett i lys av dalende frivillighet 
rundt Norsjø, gjør det vanskelig å se for seg dette som 
gjennomførbare alternativ.  
 
Et sentralt moment i saken er også det omfattende behovet for 
renovering av Norsjø. Våren 2018 ble det gjennomført en 
synsbefaring/behovsanalyse av Helge Norheim og de ansatte ved 
Norsjø. Den tok kun for seg ytre, synlige omstendigheter, men viste 
behov for store utbedringer de neste årene. Det er vanskelig å se for 
seg en drift ved Norsjø som kan bære en slik omfattende investering.  
 
Sammen med risikoen en slik investering vil komme til å kreve, må 
dette også ses på i sammenheng med behovene knyttet til Norsjø i 
årene som kommer. Er det strategisk riktig å bruke så store ressurser 
inn mot et arbeid som kanskje ikke er fremtidsrettet? Kan vi bruke 
andre leirsteder i området til egen aktivitet? 
 
Regionstyret og regionadministrasjonen mener det er svært lite som 
tilsier en videre drift ved Norsjø. Her er det imidlertid behov for en 
god kommunikasjon med både de ansatte ved Norsjø og misjonsfolket 

 
 
 



Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør | 24.01.2019 

Side 3 av 6 
 

i Telemark. Felleskapsutvikler og regionleder skal gjennomføre 
samtalemøter i Notodden, Kjosen, Skien og Kroken, og bes om å ta 
Norsjø inn som en del i disse møtene. Dersom vi går mot et salg er det 
viktig å få frem at vi satser på annet arbeidet i Telemark og at pengene 
fra et evt. salg også vil gå til å videreføre misjonsarbeidet i Telemark.  
 
Forslag til vedtak: 
Regionstyret anser den økonomiske situasjonen ved Norsjø 
Ungdomssenter som svært krevende. Situasjonen tilsier at det må 
gjøres grep for å unngå likviditetsmessige problemer de første 
månedene av året. Regionadministrasjonen bes om å kontakte 
økonomiavdelingen for å be om økt kassekreditt og avdragsfrihet på 
det langsiktige lånet.  
 
I et lengre perspektiv har Norsjø Ungdomssenter et omfattende behov 
for renovering, og det synes ikke realistisk at dagens drift ved 
leirstedet vil kunne bære en belåning som slike investeringer vil 
komme til å kreve. Det er også et element at våre arrangement kan 
dekkes inn gjennom leie av andre omkringliggende leirsteder.  
 
Salg av leirstedet anses derfor som det mest realistiske alternativet, 
med de forutsetninger for drift som finnes i dag. 
Regionadministrasjonen bes om å ta Norsjøs fremtid opp på planlagte 
besøk i fellesskapene i Telemark våren 2019, før regionstyret gjør 
endelig vedtak i saken.  
 

 
 

Sak  
04/19 

 

Besøk fra Kvås barnehage 
      

 
 

 
Regionens institusjoner (Radioer, barnehager, leirsteder og skoler) 
utgjør en viktig del av regionens arbeid og det er viktig for regionstyret 
og ha en god dialog med disse.  
 
Vi fikk på dette regionstyremøtet besøk av Ragnhild Sørdal som 
orienterte om arbeidet i Kvås barnehage. Barnehagen har pr. i dag 6 
ansatte i totalt 4,36 årsverk. Det er en barnehage som har god 
oppslutning i bygda og de aller fleste fra lokalområdet har sine barn i 
barnehagen.  
 
Barnehagen er en liten barnehage, med totalt 21 barn, men dette 
muliggjør også god tid til den enkelte og at alle blir godt sett. Styrer 
orienterer også om at de har planer om utvidelse den kommende 
tiden. Når det gjelder antall barn er de imidlertid på maksantall før det 
må ansettes en pedagog ekstra i 100% stilling.  
 
Styrer opplever det også veldig verdifullt å være en del av NLM 
barnehager, som gir god oppfølging og hjelp når det for eksempel 
kommer til økonomi. Barnehagen er også med og bidrar i «Barnas 
misjonsprosjekt» og har tre tilstelninger i året der de inviterer inn 
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foreldre til å være med på samlingene.  
 
I 2018 var det heller ingen rapporterte avvik og samarbeidet med 
kommunen oppleves svært godt.  
 
 
Vedtak: 
Regionstyret tar informasjonen fra styrer ved Kvås barnehage til 
orientering. 
 

 

Sak  
05/19 

 

Veien videre region sør 
      

 
 

 
*Felleskapsutvikler Marit Andersen vil ha en tett dialog med 
regionadministrasjonen vinteren/våren 2019. Hun vil etter avtale med 
NLM Norge få bruke noe ekstra tid som felleskapsutvikler i region sør, 
samtidig som en stor del av hennes ordinære reisevirksomhet er lagt 
til regionen. Hun vil sammen med regionleder delta på årsmøter, 
samtalemøter og møter med styrer i misjonsfelleskapene de neste 
mnd. UNG-leder og adm. leder vil også delta på flere av disse møtene.  
 
Disse møtene vil i stor grad erstatte områdemøter som tidligere har 
blitt avholdt i alle regionens områder. Svært mange har imidlertid ikke 
noe forhold til «Området sitt» og opplever dette som lite relevant. En 
bør ned på «Misjonsfelleskapsnivå» om slike møter skal oppleves 
relevante for yngre generasjoner. Gjennom samtalemøter og/eller 
møter med styrene vil vi kunne ta opp utfordringer, behov og 
muligheter som finnes i det enkelte felleskap på en helt annen måte.  
 
*Parallelt med dette vil regionadministrasjonen foreta en løpende 
omdisponering av regionens ansattressurser i de tre årene som ligger 
foran, i henhold til vedtaket som ble gjort i RS 4818.  
 
*Det kommende regionårsmøtet vil sette fokus på «Veien videre for 
region sør» gjennom temaet «Felleskapsbygging». Det vil på årsmøtet 
også bli satt av tid til arbeid i grupper i henhold til modell fra GF 2018. 
 
Vedtak: 
Regionstyret tar administrasjonens informasjon om prosessen knyttet 
til «veien videre for regionen» til orientering og ber om at det gis et 
sammendrag av dette til regionårsmøtet i mai.  
 
 

 
 

 
 

Sak  
06/19 

 

Navneendring Misjonsradioen Aust-Agder 
      

 
 

 
Misjonsradioen Aust-Agder ønsker å endre navn til Misjonsradioen 
Agder. Bakgrunnen for dette står nevnt i styrereferat/vedtak som er 
sendt videre til regionadministrasjonen:  
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«Bakgrunnen for forslaget er at radioens dekningsområde ikke lenger er begrenset til Aust-Agder. 
Med utbyggingen av DAB-nettet kan Misjonsradioen nå høres også i store deler av Vest-Agder, 
og muligens også noe i Telemark. Om kort tid vil dessuten Aust-Agder og Vest-Agder forenes i 
den nye regionen Agder, og da vil vårt nåværende navn uansett bli utdatert. Formelt må 
navneendring skje i et årsmøte/generalforsamling. Vi vil derfor anbefale region-styret i NLM 
Region sør (som eier Misjonsradioen Aust-Agder, og som utgjør radioens generalforsamling) om 
å godkjenne navneendringen i neste års generalforsamling. Vi ber likevel om rent praktisk å 
kunne ta det nye navnet i bruk umiddelbart. 
 
Vedtak: 
Styret i Misjonsradioen Aust-Agder anbefaler for regionstyret i NLM Region sør å endre navnet på 
radioen til Misjonsradioen Agder. Navneendringen formaliseres i neste årsmøteprotokoll, men vi 
ber om å få ta det nye navnet i bruk med umiddelbar virkning. Styret ber styreleder formidle 
vedtaket til NLM Region sør.» 

  
Vedtak:  
Regionstyret stiller seg bak vedtaket styret i radioen har gjort. Saken 
vil bli lagt frem for den kommende generalforsamlingen i radioen. 
 

 
 

Sak  
07/19 

 

Foreløpig regnskapsrapport for 2018 
      

 
 

 

Saksdokument til denne saken: 

• 0719 Foreløpig resultat – Region sør 31.12.18 

 
Det må tas høyde for at det kan komme en del endringer i 
årsresultatet for 2018 den kommende tiden. Pr. nå er det imidlertid 
gode utsikter til et svært positivt resultat sammenlignet med 2017.  
 
Inntekter 
Gaveinntektene har økt til 15.574` fra 15.187` i 2018. Spesielt bidrar 
skoleprosjektene i positiv retning, men det er også en betydelig 
økning i fastgiverinntekter, gaver knyttet til utsendelsene av Utsyn og 
fra Siembra (Ung givertjeneste). Kollekter fra offentlige møter har 
imidlertid gått betydelig ned.  
 
Regionens totale inntekter ser pr. nå ut til å ende på 16.472` i 2018, 
mot 16.033` i 2017.  
 
Kostnader 
De totale kostnadene til regionen er redusert til 9.873 i 2018, mot 
10.592` i 2017. Dette skyldes i hovedsak reduserte lønnskostnader. 
Ubesatte stillinger deler av året og vikarer i reduserte stillinger er igjen 
årsaken til dette.  
 
Regionbidrag 
Regionbidraget fra Region sør ser dermed ut til å gå betydelig opp i 
2018. Pr. nå ser det ut for å bli på 6.598` i 2018 mot 5.442` i 2017.  
 
Vedtak:  
Regionstyret tar presentasjonen av foreløpige regnskapstall til 
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etterretning og avventer presentasjon av endelig resultat på neste 
regionstyremøte.   
 

 
 
 

Møtedatoer 2019: 
21.mars, 24.april, 25.mai (Konstituerende styremøte på årsmøte), 22.august, 9.oktober og 
28.november.  
 

Referent: Livar Veggeland 
 
 
 

             
Kristen Salmelid  (Thorvald Handeland)   Kjellaug Inntjore 
(Styreleder)   (Nestleder) 
 
 
 
 
            
Kristin Kjebekk Aas  (Anders Martin Pedersen) Leif Holthe 
        Ansattes vararepresentant 
 
 
 
    
Tollef Byrkjedal, 1.vara 


