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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 

Dato: 24.04.2020 

Tid: 18.00 – 21.00 

Sted: Nettmøte 

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

Annen informasjon: Møtet ble gjennomført i Teams.  
Fra administrasjonen: Sven Åge Solli (Administrasjonsleder), Andreas Årikstad 
(Konst. UNG-leder) og Livar Veggeland (Regionleder).  
 

 

Livar Veggeland åpnet møtet med andakt fra Matt. 8, om den spedalske mannen som Jesus rørte ved 
og helbredet. 
 
 

Sak 
14/20 Godkjenning av innkalling 

 

  

Vedtak: 
Regionstyrets godkjenner innkallingen til regionstyremøtet 24.04.20. 
 

 

 
 

Sak 
15/20 

 

Orienteringer 
  

 1. Pågående ansettelsesprosesser i regionen. 
a) UNG-leder 
b) Forsamlingsarbeider i Skien 
c) BU-arbeidere 

2. Regionkonferansen 2020 
3. Studietur høsten 2020 

 
1a) Regionleder orienterte om prosessen med ansettelsen av nye UNG-
leder. Ansettelsesutvalget jobber med å kontakte personer vi har blitt tipset 
om, uten at det så langt har blitt noen intervju. Det kan bli aktuelt med en 
midlertidig løsning dersom vi ikke får gjort noen fast ansettelse innen 
utgangen av mai.   
 
1b) Stillingen var en av de siste som gikk gjennom før restriksjonene på nye 
ansettelser i NLM trådte i kraft som følge av massepermitteringene. Den 
aktuelle kandidaten har fått en ordning med sin hovedarbeidsgiver, og har 
muntlig takket ja til stillingen.  
 
1c) Disse stillingene ble rammet av restriksjonene for nye ansettelser i NLM. 
Aktuell kandidat til stillingen som BU-arbeider i Vestre-Agder er orientert 
om situasjonen, og at vi ønsker å gå videre med ansettelsen så snart det 
lempes på ansettelsesrestriksjonene. Regionleder følger opp saken med 
hovedkontoret.  
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Vedtak: 
Regionstyret tar informasjonen fra regionadministrasjonen til orientering.  
 

 
 
 

Sak  
16/20 

 

Regionkonferansen 
      

 
 

 

Retningslinjene som kom fra regjeringen rett i forkant av påske 
innebar at det ikke er lov å gjennomføre samlinger med mer enn 5 
personer er tilstede. Dermed måtte regionkonferansen avlyses den 9. 
mai.  
 
Avlysningen får ikke så store konsekvenser økonomisk da Kristiansand 
Kongressenter ikke fakturerer noe avbestillingsgebyr, selv om de 
hadde grunnlag for dette i kontrakten. Det har imidlertid gått med 
noen kostnader til reklame og trykking av program, i tillegg til mange 
arbeidstimer. Så mister vi (I alle fall foreløpig) en dag som skulle vært 
med og gitt et skikkelig løft og inspirasjon til arbeidet i regionen.  
 
Regionstyret skulle gjerne sett at det ble mulig å avholde 
regionkonferansen i opprinnelig format, men dette er dessverre lite 
realistisk slik situasjonen er pr. nå. Det synes langt mer realistisk med 
et delegatemøte (Evt. også delt på flere steder med streaming) som 
kan gjennomføres en gang på senhøsten.  
 
Vi bør imidlertid få med oss retningslinjene som kommer når det 
gjelder arrangement etter 15. juni, før vi tar en videre beslutning 
vedrørende dette. Dersom det heller ikke er mulig å gjennomføre 
delegatmøte bør vi se på mulighetene for å gjennomføre valg 
digitalt/pr. post.  
 
Dette får også konsekvenser for de som i utgangspunktet skulle gått ut 
av regionstyret fra mai. Styremedlemmene dette gjelder (Thorvald 
Handeland, Kjellaug Inntjore og Njål S. Kristensen) er imidlertid villige 
til å sitte frem til nytt valg kan avholdes.  
 
Regionstyret ønsker også at det gis en oppmerksomhet til Kristiansand 
Kongressenter, for stor imøtekommenhet og at vi ikke ble belastet 
med noe avbestillingsgebyr som følge av avlysningen.  
 
 
Vedtak: 
Regionstyret ønsker at det gjennomføres et årsmøte med delegater i 
høst. Dersom vi ikke får lov til å gjennomføre dette bes 
regionadministrasjonen om å finne en løsning for å gjennomføre valg 
pr. e-post/brev. 
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Sak  
17/20 

 

Tilbud vedr. kjøp av Norsjø 
      

 
 

 
Administrasjonsleder og regionleder hadde i slutten av mars møte 
med en person som er interessert i å kjøpe Norsjø Ungdomssenter.  
 
Interessenten ser det viktige i det kristne arbeidet som drives av NLM 
og ønsker at dette i stor grad skal kunne bli videreført etter et evt. 
kjøp. Han ønsker i utgangspunktet å kjøpe Norsjø allerede nå før 
sommeren, men er forberedt på at prosessen kan ta noe lengre tid.  
 
Norsjø-styret har blitt involvert i prosessen, og kom med 
spørsmål/innspill til avklaring før møtet med interessent ble avholdt.  
 
Utgangspunktet for videre prosess nå er at det lages et forslag til 
avtale basert på våre ønsker (Hvor Norsjø-styret og Norsjø-venner får 
komme med innspill) om gjenleie av Norsjø i årene fremover, og at en 
takst av Norsjø legges til grunn for en evt. salgssum.  
 
Vi har en takst fra november 2018 som kan brukes, men det er et par 
momenter som det må tas høyde for som har kommet til i ettertid. 
Dette knytter seg til råteskader på det ene internatet, og et krav om 
utbedring av kloakkanlegg fra kommunen som kan bli iverksatt. 
Taksten i 2018 var i alle fall på 4,6 mill.   
 
Tilbudet virker på mange måter svært godt, ettersom vår aktivitet i 
stor grad vil kunne bli videreført og mange som jobber iherdig med 
dugnad på bygningsmassen/eiendommen vil kunne slippe dette om ny 
eier tar ansvar for dette.  
 
Et salg vil imidlertid få konsekvenser for de ansatte, ettersom kjøper 
ikke har behov for flere ansatte enn han har i dag. De ansatte er 
orientert om denne situasjonen. Kjøper er også orientert om taksten, 
og har uttalt at dette er et greit utgangspunkt – men det gjenstår altså 
en del før endelig skisse til avtale er klar.  
 
 
Vedtak: 
Regionstyret ser positivt på et salg til den aktuelle kjøperen ettersom 
dette vil kunne ivareta vårt arbeid på Norsjø i årene fremover, 
samtidig som ny eier vil være ansvarlig for vedlikehold og utbedringer 
av bygningsmassen. Regionadministrasjonen bes om å få ferdigstilt et 
utkast til avtale og salgssum og gjennomføre forhandlinger med tanke 
på å komme frem til en avtale om salg av Norsjø. Denne legges frem 
for Norsjø-styret for innstilling, før videre behandling i regionstyret og 
hovedstyret.   
 

 
 

 
 
 



Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør | 24.04.2020 

Side 4 av 5 
 

Sak 
18/20   Konsekvenser av koronaviruset 

 

  
NLM blir som svært mange andre hardt rammet av restriksjonene 
knyttet til koronaviruset på flere områder.  
 
Regionadministrasjonen orienterte regionstyret om 
permitteringssituasjonen i regionen. 5,75 av 20,58 årsverk er igjen i 
arbeid slik situasjonen er nå. Det vil imidlertid bli noen mindre 
justeringer når det gjelder forsamlingsansatte fra uke 18, da det er 
kommet nye sentrale retningslinjer for dette.  
 
Hovedledelsen har bedt om at er en jevnlig oppfølging av de 
permitterte ansatte. Det medfører for mange en betydelig påkjenning å 
gå uten jobben, ikke minst når situasjonen ser ut til å bli relativt 
langvarig enn først antatt.   
 
Det vil fra forsamlingene bli prioritert å lage 
gudstjenester/møter/andakter som kan streames til hele regionen. Det 
vektlegges også her den hyrdefunksjonen som pastor/forsamlingsleder 
har i en tid som er krevende for mange. En skal i disse stillingene også 
legge vekt på å oppfordre til givertjeneste og planlegge høstens møter.  
 
Situasjonen får også betydelige konsekvenser for økonomien i NLM, og 
leirstedene rammes spesielt hardt. Her har det blitt sendt inn søknader 
med tanke på kompensasjonsordninger, men det er begrenset hva som 
dekkes av disse. Det er ikke noe fall i gaveinntektene for mars, men det 
er stor usikkerhet knyttet til gavene for de kommende månedene.  
 
I denne situasjonen må vi også se på hvilke muligheter vi har for 
alternative arrangement på mellomlang sikt. Det har eksempelvis vært 
gjennomført streaming av møter/gudstjenester sentralt/regionalt, og 
Undeland har gjennomført to drive-in møter. Bibelsamlinger gjennom 
zoom gjennomføres også i Zoom med mange en del deltakere enkelte 
steder. Dette er gjerne arrangement det kan legges til rette for i flere 
felleskap. 
 
Regionstyret ber om det i tiden fremover også blir lagt vekt på 
informasjon om vårt misjonsarbeid. Her er det mange som er i en 
betraktelig verre situasjon enn det vi er i Norge, både når det kommer 
til bortfall av livsgrunnlag det kristne felleskapet, uten at de har mange 
digitale alternativer. Det bør oppfordres til forbønn og fast 
givertjeneste spesielt med tanke på dette.  

 
Vedtak:  
Regionstyret ber om at det gis god informasjon om de digitale 
alternativene for møter/gudstjenester som finnes i regionen. Det bør 
også sendes ut informasjon med oppfordring til bønn for vårt 
misjonsarbeid og fast givertjeneste.  
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Sak 
19/20 Økonomi – Region sør 

  

Saksdokument til denne saken: 

• 1920 – Økonomirapport mars 2020  
 
Inntektene frem til og med mars har faktisk økt fra 2,47 mill. til 2,67. 
mill. fra i fjor. Dette skyldes i hovedsak tidligere og større utbetaling 
knyttet til støtte for NLM trossamfunn (230`).  
 
Kostnadene har også falt fra 2,61 mill. til 2,58 mill. Dette gjør at 
resultatet/regionbidraget så langt i 2019 er på 97`mot -142` i fjor.  
 
Det er imidlertid stor spenning knyttet til utviklingen i april og de 
neste mnd. når bortfall av møter/gaveinntekter ventelig vil slå en del 
inn på inntektssiden.  
 
Vedtak:  
Regionstyret tar økonomirapporten til orientering.  
 

 
 
 
 
Referent: Livar Veggeland 
 
 
 

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


