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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 

Dato: 03.09.2019 

Tid: 17.30 – 21.00 

Sted: Regionkontoret, Kristiansand 

Til stede: Thorvald Handeland (styreleder), Kristen Salmelid, Kjellaug Inntjore, 
Egil Grindland, Snefrid Axelsen, Svein Andersen og Njål S. Kristensen (1.vara).  
 

Annen informasjon:  
Fra administrasjonen: Sven Åge Solli (Administrasjonsleder), Livar Veggeland 
(Regionleder) 
 

 

Livar Veggeland åpnet møtet med andakt; «Et lydhørt hjerte».  
Møtet fortsatte deretter med en presentasjonsrunde.  
 

Sak 
22/19 Godkjenning av innkalling 

 

  

Vedtak: 
Regionstyrets godkjenner innkallingen til regionstyremøtet 03.09.19. 
 
Merknad til regionadm.:  
*Saker bør i all hovedsak behandles på regionstyremøtene. Det bør heller 
legges inn ekstra regionstyremøter, slik at det ikke er behov for å gjøre 
vedtak over e-post.  
 

 

 
 

Sak 
23/19 

 

Orienteringer 
  

 1. Pågående ansettelsesprosesser i regionen. 
a) Daglig leder Evjetun 
b) Midlertidig daglig leder på Evjetun 

2. Orientering fra skolebesøk på Drottningborg ungdomsskole 
(DRUS) 

 
1a) Regionen hadde underskrevet avtale med søker til stillingen som daglig 
leder på Evjetun før sommeren. Søker måtte imidlertid trekke seg fra 
avtalen, og stillingen er derfor blitt lyst ut på nytt med søknadsfrist 15. 
september.  
 
1b) Sven Åge Solli gikk inn i stillingen som fungerende daglig leder ved 
Evjetun fra 5. august. Det er stor aktivitet på Evjetun frem til november, så 
dette var helt påkrevd. Leif Holthe har i den forbindelse overtatt en stod del 
av Sven Åges oppgaver på regionkontoret.  
 
2) Leder av skoleseksjonen i NLM, leder i styret ved DRUS og regionleder 
hadde 21. mai skolebesøk på DRUS. Skolen hadde 139 elever sist skoleår og 
har opplevd en stor vekst siden oppstarten. Skolen har en ung og engasjert 
lærerstab og har etter hvert også fått et godt omdømme i kommunen og 
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blant de øvrige skolene i kommunen. DRUS har en tydelig kristen profil og 
rektor og de øvrige ansatte driver skolen på en meget god måte.  
 
 

Vedtak: 
Regionstyret tar informasjonen fra regionadministrasjonen til orientering. 
Det bemerkes til punkt 2 at regionen som eier bør ha et mer aktivt forhold til 
skolen.   
 

 
 

Sak  
24/19 

 

Ansettelse av UNG-leder 
      

 
 

 

Saksdokument til denne saken: 
• 2419 – Innstilling fra ansettelsesutvalg – UNG-leder 

 
Regionen har de siste mnd. hatt en ansettelsesprosess knyttet til ny 
UNG-leder. UNG-leder er en del av regionens lederteam og har ansvar 
for regionens barne- og ungdomsarbeid. Det er i så måte en veldig 
viktig stilling i regionen.  
 
Stillingen ble utlyst 12. april med søknadsfrist 15. mai. Det ble mottatt 
en søknad på stillingen. Den videre intervjuprosessen har blitt 
håndtert av ansettelsesutvalget bestående av leder av NLM Ung, to 
medlemmer fra BUR og regionleder.  
 
Innstillingen fra ansettelsesutvalget ble fremlagt for regionstyret. 
Regionstyret drøftet på bakgrunn av denne innstillingen og videre 
drøftelse av saken å gjøre nedenstående vedtak.  
 
Vedtak: 
Regionstyret innstiller Andreas Årikstad til UNG-leder i NLM Region 
sør. Saken sendes videre til generalsekretær (LM) for videre 
behandling.   

 
 
 

 
 

Sak  
25/19 

 

Ansettelse av pastor og områdearbeider (Mandal) 
      

 
 

 
Saksdokument til denne saken: 

• 2519 – Innstilling fra ansettelsesutvalg - Mandal 
 
Regionstyret besluttet i starten av 2019 å opprette en 50% stilling som 
pastor/forsamlingsleder i Mandal. Stillingen ble i første omgang lyst ut i 
januar 2019. Her ble det mottatt en søknad, som ble vurdert som ikke 
relevant.  
 
Nåværende områdearbeider i «Lista og Mandal» reduserer sin 
stillingsprosent som følge av pensjon fra 1. januar 2020. Regionstyret gikk 
derfor inn for å lyse ut stillingen på nytt som kombinert 
områdearbeider/pastor i 100% stilling.  
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Stillingen ble i siste omgang lyst ut 7. juni, med søknadsfrist 1. juli. Det ble 
mottatt to søknader til stillingen. Ansettelsesutvalget har bestått av to 
medlemmer fra styret i Misjonssalen i Mandal og regionleder.  
 
Ansettelsesutvalget leverte først sin innstilling til styret i Misjonssalen i 
Mandal som gjorde følgende vedtak 13. august;  
 

«Styret i misjonslaget går enstemmig inn for at Jon Lia blir kalt som pastor og 
områdearbeider».  
 

Regionstyret tok stilling til saken pr. e-post i forkant av 
regionstyremøtet etter forespørsel fra regionadministrasjonen. På 
bakgrunn av informasjonen som ble tilsendt gjorde regionstyret 
følgende vedtak.  
 
Vedtak: 
Regionstyret innstiller Jon Lia til stillingen som pastor i Misjonssalen i 
Mandal (50% stilling) og som områdearbeider i Lista & Mandal (50% 
stilling). Saken sendes videre til generalsekretær (LM) for videre 
behandling. 
 

 

Sak  
26/19 

 

Ansettelse av forsamlingsleder (Grimstad) 
      

 
 

 
Saksdokument til denne saken: 

• 2619 – Innstilling fra ansettelsesutvalg – Grimstad 
 
Merknad: Egil Grindland fratrådte møtet under behandlingen av 
denne saken ettersom han var en av søkerne til stillingen.  
 
 
Regionstyret besluttet før sommeren å opprette en stilling som 
forsamlingsleder (50%) i Misjonssalen i Grimstad. Etter dialog med HK 
fikk Region sør utvidet sin stillingsramme med 0,35 årsverk for å 
muliggjøre denne stillingen.   
 
Stillingen ble utlyst 7. juni, med søknadsfrist 1. juli. Det ble mottatt to 
søknader til stillingen. Den videre ansettelsesprosessen har blir 
håndtert av et ansettelsesutvalget bestående av to medlemmer fra 
styret i Misjonssalen i Grimstad og regionleder.  
 
Ansettelsesutvalget hadde etter at intervjuene et møte med styret i 
Misjonssalen i Grimstad hvor videre innstilling til regionen ble avklart.  
 
På bakgrunn av innstillingen fra ansettelsesutvalget og styret i 
Grimstad gjorde regionstyret nedenstående vedtak.  
 
Vedtak:  
Regionstyret innstiller Egil Grindland til stillingen som forsamlingsleder 
i Misjonssalen i Grimstad. Han vil gå inn i stillingen i (minst) to år. Etter 
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dette vil forsamlingens styre gjøre en vurdering av situasjonen, og se 
om en skal tenke en annen løsning, gjerne med en lokalt bosatt 
forsamlingsleder. Egil vil dersom mulighetene for dette skulle inntreffe, 
(Etter to år) gå tilbake til sine nåværende arbeidsoppgaver i region sør. 
Saken sendes videre til generalsekretær (LM) for videre behandling. 

 
 

Sak  
27/19 

 

Norsjø Ungdomssenter 
      

 
 

Saksdokument til denne saken: 
• 2719 Notat fra daglig leder 

• 2719 Regnskap pr. 30.06.19 
 
Det ble under regionstyremøtet også fremlagt skriv til regionen fra 
Anne Birgit Brødsjømoen (Norsjøvenn) og referat fra styremøtet på 
Norsjø 29. august.  
 
Fremtiden til Norsjø Ungdomssenter har vært behandlet av 
regionstyret tidligere i 2019 (RS 03/19 og 10/19). Saken ble også løftet 
frem for regionårsmøtet under regionkonferansen i mai.  
 
Styret ved Norsjø løftet på bakgrunn av den økonomiske situasjonen 
frem alternativene gavemobilisering, selvstellsdrift og salg av 
leirstedet tidligere i år. Dette for å finne løsninger som kan innebære 
en langsiktig drift av leirstedet. Disse har også vært løftet frem for 
regionstyret i tidligere behandling av saken.  
 
Årets første halvår viser et underskudd på 336.467.-. Styret ved Norsjø 
regner imidlertid med et positivt resultat resten av året på omtrent 
200.000 (Ikke inkludert avskrivninger) som følge av nye avtaler som 
har kommet den siste tiden. Dette er i utgangspunktet engangsavtaler 
som i seg selv ikke løser de underliggende problemene med driften på 
lengre sikt. Kassekreditten på 300.000.- som ble innvilget tidligere i år 
er pr. nå er imidlertid ikke benyttet.  
 
Regionadministrasjonen anbefaler på bakgrunn av situasjonen ved 
Norsjø at en går for et selvstellsalternativ med redusert bemanning 
dersom en skal forsøke å finne en langsiktig løsning for driften av 
leirstedet.  
 
Regionstyret mener det er viktig at det gjøres et forsøk for å få til en 
bærekraftig drift av Norsjø, slik det ble gjort på Evjetun leirsted i 2017. 
I dette er det viktig at driften ved Norsjø ikke bare går i 
likviditetsmessig balanse. Dersom dette ikke er tilfellet vil det 
innebære en kontinuerlig «nedbygging» av stedet når det gjelder 
standarden og dermed inntektsgrunnlaget på lengre sikt.  
 
Det stilles spørsmål ved om misjonsfolket i Telemark har kapasitet og 
ønske om å gå inn i økt dugnad knyttet til Norsjø. Det vil være økt 
behov for dette ved en alternativ med økt selvstell og redusert 
bemanning. Mange er allerede engasjert på Gjenbruk i Skien og i 
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lokale sammenhenger.  
 
Det har kommet forespørsel fra styret på Norsjø om å iverksette en 
innsamlingsaksjon til nedbetaling av gjelden ved Norsjø.  
Regionadministrasjonen bes om å bidra i markedsføringen av 
innsamlingsaksjonen.  
 
Vedtak: 
Den økonomiske situasjonen ved Norsjø har over flere år hatt en 
negativ utvikling. Resultatet for årets seks første mnd. viser også et 
negativt resultat på 336.465. Regionstyret vil på bakgrunn av dette, og 
tidligere behandling av saken, iverksette tiltak for å få til en 
bærekraftig løsning for driften av Norsjø Ungdomssenter.  
 
Vedtak om salg, som også har vært vurdert, gjøres dermed ikke på 
nåværende tidspunkt. Regionstyret går imidlertid inn for 
regionadminstrasjonens forslag om redusert bemanning og større 
grad av selvstellsdrift. Denne modellen har tidligere blitt foreslått 
lokalt og fra styret på Norsjø. Implementeringen av ny driftsmodell 
iverksettes fra starten av 2020. Driftsmodellen vil innebære en total 
stillingsramme på Norsjø på 0,75 årsverk.  
 
Regionstyret ønsker også at det iverksettes en innsamlingsaksjon i 
samråd med styret på Norsjø, for å redusere gjelden ved Norsjø og 
dermed også redusere finanskostnadene.  
 
Dersom disse tiltakene ikke gir resulterer i regnskapsmessig balanse 
eller overskudd, er en nødt for å gå inn for salg av leirstedet i 2020 og 
evt. se på muligheter for leie av stedet eller andre leirsteder.  
 

 
 

Sak 
28/19 Salg av Tveit bedehus 

 

  

Saksdokument til denne saken: 
• 2719 – Salg av Tveit bedehus 

 
Tveit misjonsforening har i lengre tid forsøkt å finne en kjøper for Tveit 
bedehus. Det har nå kommet en interessent, en flerkulturell 
baptistmenighet, som ønsker å kjøpe bedehuset for 250.000-. Ettersom NLM 
har et annet bedehus i kort nærhet, er dette bedehuset en unødvendig stor 
utgiftspost for en liten forening.  
 
I utgangspunktet skal alt salg av eiendom godkjennes av HS, men ved mindre 
salg er dette delegert til administrasjonen ved HK. Denne saken kompliseres 
noe av at bedehuset ikke står registrert med NLM som eier, men med «Tveit 
Kinamisjonsforening» som ikke finnes som en juridisk enhet.  
 
Etter dialog mellom Tveit misjonsforening og økonomileder i NLM foreslås 
det en løsning der Tveit misjonsforening (v/Sveinung Seljås) tar den videre 
salgsprosessen av bedehuset og at vi finner en løsning knyttet til 
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disponeringen av salgssummen lokalt.  
 
Tveit misjonsforening ønsker i utgangspunktet å kjøpe seg inn i Åmli 
menighetssenter og fortsette sin aktivitet i dette felles forsamlingslokalet.  
 
Vedtak:  
Regionstyret anbefaler at Tveit misjonsforening håndterer den videre 
salgsprosessen av Tveit bedehus. Det er ønskelig med innhenting av takst 
knyttet til salget. Regionstyret ønsker at midlene skal brukes lokalt, og at det 
holdes en dialog med regionen i forbindelse med et evt. kjøp av andel i Åmli 
menighetssenter. 

 
 

Sak 
29/19   Økonomi – Region sør 

 

  
Saksdokument til denne saken: 

• 2719 – Regnskap pr. 31.07.19 
 
Foreløpige regnskapstall for årets syv første mnd. viser et 
driftsresultat/regionbidrag på 959`, mot 862` i samme periode i fjor.  
Dette er altså midler regionen har bidratt med til hovedkassen så langt i 
2019 – og øker vanligvis betydelig i årets siste mnd.  

 
*Inntekter fra fastegiveravtaler fortsetter å stige (3277` mot 3148`), 
mens generelle gaver fra misjonsfelleskap fortsetter å synke (1153`mot 
1425`).  
 
*Totalt har gaveinntektene falt noe, fra 5749` til 5710`. De totale 
inntektene har imidlertid steget fra 6289` til 6601`.  
 
*Det må også tas med som en positiv utvikling at overføringene fra 
regionens gjenbruksbutikker har steget fra 1458` til 2044`. Det er noe 
fall i overføringene fra butikken i Skien, men betydelige økninger fra 
butikkene i Kristiansand og Lillesand. Fra 21. september starter også 
gjenbrusbutikken i Mandal sin virksomhet, som forhåpentligvis vil gi 
gode overføringer i tiden fremover.  
 
Det påpekes fra regionstyret at det er viktig å ha fokus på fast 

 

     2019   2018 

Inntekter              6 601 468                 6 289 472  

Herav gaveinntekter              5 710 146                 5 749 912  

     

Kostnader              5 642 493                 5 427 111  

Herav lønnskostnader              4 250 978                 4 271 411  

     

Resultat/regionbidrag                      958 975                    862 361  
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givertjeneste. Det er også en stund siden det var et større fokus på 
dette fra regionens side.  
 
Vedtak:  
Regionstyret tar informasjonen knyttet til regnskapet til etterretning. 
Regionadministrasjonen bes også om å sette i gang med en ny fastgiveraksjon.  
 

 
 
 

Sak 
29/19 Regionkonferansen 

 

  

Årets regionkonferanse ble avholdt på Evjetun 24. -26. mai. Neste år vil 
regionkonferansen finne sted i Q42, og en håper dette vil kunne være med å 
gi et løft til regionkonferansen. Det må imidlertid lages et innhold som også 
treffer godt når det gjelder på fellesskap/forsamlinger og yngre 
generasjoner. 
 
Regionstyret bes om å komme med kommentarer og innspill knyttet til;  
 
*Gjennomføringen av regionkonferansen 2019 
*Innhold til regionkonferansen 2020. 
 
Vedtak: 
Saken ble av tidsmessige grunner utsatt til neste styremøte. Regionstyret ber 
imidlertid regionadministrasjonen gå i gang med planleggingen av 
konferansen allerede nå.  
 

 

 
 
 

Møtedatoer 2019: 
3. oktober 
28. oktober (Felles styremøte med IMF og Normisjon) 
28.november 
 

 
Referent: Livar Veggeland 
 
 
 

             
Thorvald Handeland  (Kristen Salmelid)   Kjellaug Inntjore 
(Styreleder)   (Nestleder) 
 
 
 
 
            
Snefrid Axelsen   Svein Andersen   Egil Grindland 
        Ansattes representant 
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Njål S. Kristensen 
(1.vara) 


