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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 

Dato: 27.05.2020 

Tid: 18.00 – 21.00 

Sted: Regionkontoret, Kristiansand 

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

Annen informasjon:.  
Fra administrasjonen: Sven Åge Solli (Administrasjonsleder), Sonja Leirvik 
(Konst. UNG-leder) og Livar Veggeland (Regionleder).  
 

 

Njål S. Kristensen åpnet møtet med andakt fra Matt. 4. «Det handler ikke om meg, og oss, men om 
Han som har sagt; «Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere».  
 
 

Sak 
20/20 Godkjenning av innkalling 

 

  

Vedtak: 
Regionstyrets godkjenner innkallingen til regionstyremøtet 27.05.20. 
 

 

 
 

Sak 
21/20 

 

Orienteringer 
  

 1. Pågående ansettelsesprosesser i regionen. 
a) UNG-leder 
b) Forsamlingsarbeider i Skien 
c) BU-arbeider Vestre-Agder (Utskilt til egen sak, 

27/20) 
2. Foreldrepermisjon Livar Veggeland.  

 
1a) Regionleder orienterte om prosessen med ansettelsen av ny UNG-leder. 
Det ble etterlyst tips til aktuelle kandidater for stillingen i vår. 
Ansettelsesutvalget har vært i kontakt med disse, uten at det har resultert i 
en ansettelse. Vi er imidlertid svært glade for at Sonja Leirvik har takket ja til 
å gå inn i stillingen som konst. UNG-leder fra 25. mai.  
 
1b) Mathias Eftevand har takket ja til stillingen som forsamlingsarbeider i 
Misjonssenteret i Skien. Han tiltrer i stillingen fra 1. august.    
 
1c) Regionen har fått klarsignal til å gå videre med ansettelse av BU-arbeider 
i Vestre Agder. Denne var tidligere satt på vent som følge av 
ansettelsesrestriksjonene som i NLM den siste tiden (På grunn av 
massepermitteringene knyttet til koronaviruset). Saken ble utskilt til en 
egen sak.   
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2) Livar Veggeland går fra midten av juli ut i foreldrepermisjon i 15 uker. I 
denne perioden vil Sven Åge Solli gå inn som konst. regionleder. Leif Holthe 
vil i denne perioden gå inn i lederteamet i 50% stilling, og utgjøre 
lederteamet i regionen sammen med Sven Åge og Sonja Leirvik.  
 
 

Vedtak: 
Regionstyret tar informasjonen fra regionadministrasjonen til orientering.  
 

 
 
 

Sak  
16/20 

 

Regionårsmøte 
      

 
 

 

Ut ifra de retningslinjer og utsikter som foreligger for høsten vil vi nå å 
avholde et enkelt regionårsmøte 19. september i Misjonshuset i 
Kristiansand.  
 
Årsmøtet planlegges ut ifra en deltakelse på 120-150 personer. Det vil 
her være påmelding, dersom det ikke blir plass til alle påmeldte vil 
delegater bli prioritert.  
 
Dette skal kunne være gjennomførbart med tanke på 
antallsbegrensning på 200 personer og 1 meters avstand, som ventelig 
blir gjeldende fra 15. juni. Skulle dette mot formodning ikke skje 
planlegger vi et digitalt regionårsmøte samme dag.  
 
Generalsekretær Øyvind Åsland vil bli med på regionårsmøtet, og ha 
en bolk om NLMs visjoner i starten av møtet. Regionårsmøtet vil 
dessverre kollidere med opptil flere andre arrangement/samlinger i 
vår sammenheng, når vi må legge inn regionårsmøtet på en ganske 
uvanlig tid. Vi håper på forståelse for dette, selv om det er en uheldig 
konsekvensens.  
 
En ny ordinær regionkonferanse i Q42 planlegges på i april 2021.  
 
Regionstyret ønsker videre at det blir en sekvens der vi få bli kjent 
med både regionens ansatte, og med utsendinger som er kommet 
hjem/er midlertidig hjemme som følge av koronasituasjonen.  
 
Det er også ønskelig at det gis rom for å søke om å avgi stemme 
digitalt, for de som ikke kan/ønsker å delta på regionårsmøtet, 
eksempelvis som følge av at de er i risikogruppen med tanke på 
koronaviruset. Vi ønsker imidlertid størst mulig oppmøte på årsmøtet i 
Misjonshuset, så dette skal kun være en ordning for et fåtall.  
 
Vedtak: 
Regionstyret går inn for at det avholdes regionårsmøte i Misjonshuset 
i Kristiansand 19. september. Delegater vil bli prioritert ved evt. 
plassmangel.  
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Sak  
17/20 

 

Tilbud vedr. kjøp av Norsjø 
      

 
 

 
Regionadministrasjonen har siden forrige regionstyremøte jobbet med 
prosessen knyttet til et evt. salg av Norsjø. Det utarbeides nå en skisse 
til avtale som vil legges frem for aktuell kjøper.  
 
Styret ved Norsjø ønsker også at det ses på ulike løsninger knyttet til 
salg av Norsjø.  
 
*Leieavtale med interessent i en «prøveperiode» før et evt. salg.  
*Delvis salg av Norsjø (Internatbyggene selges, mens hovedbygget 
beholdes).  
*Salg av Norsjø m/gjenleieavtale for NLMs virksomhet. NLM vil her 
har førsterett til hovedbygget hele året, og for hele bygningsmassen, 
sett bort fra perioden juni til og med september.  
 
Regionadministrasjonen utarbeider i samarbeid med styret ved Norsjø 
en oversikt over positive og negative sider ved de ulike alternativene.  
 
Det vil deretter sendes ut et brev til våre kontaktpersoner i Telemark 
hvor alternativene legges frem i en høringsrunde nå før sommeren. Vi 
ser det som viktig å involvere misjonsfolket i prosessen, og at her gis 
mulighet for å komme med skriftlige tilbakemeldinger. Sentrale punkt 
i avtalen med potensiell kjøper vil også skisseres i dette brevet.  
 
Aktuell kjøper har forståelse for dette, og ser viktigheten av at 
misjonsfolket blir involvert i prosessen. Et salg vil evt. gjennomføres 
ved det kommende årsskiftet, men det er ønskelig at vi kommer så 
langt som mulig i prosessen allerede nå før sommeren.  
 
Vedtak: 
Regionstyret ønsker at det gjennomføres en orienterings- og 
høringsrunde om Norsjøs fremtid blant misjonsfolket i Telemark. 
Tilbakemeldingene fra denne legges så frem for Norsjø-styret som 
kommer med sin innstilling til saken. Regionstyret vil deretter foreta 
sitt vedtak, og ved. et evt. vedtak om salg sende saken videre til 
hovedstyret for endelig avgjørelse.  
 

 
 

 
 
 

Sak 
24/20   Situasjonsrapport 

 

  
Det har blitt betydelige endringer i restriksjonene som har påvirket vår 
virksomhet de siste ukene. Regionadministrasjonen orienterte om 
følgende punkt;  
 
*Permitteringssituasjonen 
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Ut ifra retningslinjene som har kommet fra NLM sentralt har vi kunnet 
foreta en del reduksjon i permitteringsgraden i regionen de siste ukene. 
Endring av permitteringsgrad må kunne begrunnes med aktuelle 
arbeidsbehov og det skal prioriteres at alle kommer noe tilbake i 
arbeid. Det gjelder nå for alle ansatte med unntak av noen ansatte på 
leirsteder. Flere er imidlertid enda delvis permittert, men vil 
sannsynligvis være tilbake i full jobb etter sommeren.  
 
*Leirsteder 
Leirstedene er den delen av vår virksomhet som rammes hardest i 
denne situasjonen, med stort bortfall av kunder/aktivitet. Dette har 
naturlig nok medført betydelig bortfall av inntekter.  
 
Det jobbes imidlertid godt fra leirstedene med å finne alternativer, 
blant annet med flere drive-in samlinger på Undeland, og åpen camping 
på Evjetun de to siste helgene i mai. Norsjø har også fått inn en stor 
avtale med Fenomen (Produksjonsselskap for NRK) som vil leie Norsjø 
store deler av sommeren. Evjetun har også fått klarsignal for å starte 
leirskolevirksomhet for inntil 100 elever. Dette vil være positive bidrag 
til økonomien på leirstedene, selv om det også er en del merkostnader 
ved gjennomføring av arrangement, i den situasjonen vi er i pr. i dag.  
 
*Økonomiske konsekvenser 
De økonomiske konsekvensene for NLM ser nå ut for å bli betydelig 
mindre enn hva en fryktet i slutten av mars. De ordinære 
gaveinntektene har økt både regionalt og nasjonalt i april, og det har 
vært ekstraordinære arrangement som også har bidratt positivt på 
gaveinntektene. Permitteringene har også medført betydelige 
innsparinger.  
 
På grunn av kraftig bortfall av inntekter fra gjenbruksbutikkene er 
likevel totalbildet negativt økonomisk sett. Forhåpentligvis vil imidlertid 
inntektene fra gjenbruksbutikkene også kunne komme opp mot 
tidligere nivå i løpet av de nærmeste månedene.  
 
*Planlegging av høstens aktivitet 
Det planlegges for normal drift i regionen fra høsten. Adm. leder har 
satt opp reiseruter for høsten, og ønskene er på nivå med tidligere år. 
Det er imidlertid en stadig økende utfordring å skaffe nok talerkrefter 
til søndager, da møtevirksomheten konsentreres i stadig større grad til 
søndager.  

 
Vedtak:  
Regionstyret tar situasjonsrapporten til orientering.  

 
 
 

Sak 
25/20 Julemesser 2020 

  

Det er kommet henvendelser til regionadministrasjonen knyttet til 
gjennomføringen av julemessene dette året. Sannsynligvis kan disse 
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bli betydelig påvirket av restriksjoner knyttet til antall og 
smitteverntiltak.  
 
Et forslag fra et sted har vært å avholde en «regional julemesse» 
digitalt. Oppslutningen om et slikt arrangement vil slik vi ser det 
antakelig være veldig begrenset, sammenlignet med oppslutningen 
rundt alle de ulike julemessene, men er et alternativ som er bedre enn 
ingen julemesser.  
 
Utfordringen som trekkes frem er at det enkelte steder er begrenset 
plass, og vanligvis slik at folk sitter som «sild i tønne», det er 
matservering/boder med masse folk og lite avstand. Andre steder 
bruker man imidlertid store lokaler som gjør det mulig å gjennomføre 
på tilnærmet vanlig måte, så her er situasjonen ganske ulik.  
 
Regionstyret oppfordrer til at flest mulig forsøker å gjennomføre 
julemessene på vanlig måte. Dette vil ha stor betydning både for hvem 
vi når, og for den totale oppslutningen til julemessene.  
 
Det oppfordres også til å se etter alternative lokaler til gjennomføring 
om det blir krevende i vanlige lokaler. Det er heller ikke usannsynlig at 
det vil komme betydelige lettelser knyttet restriksjoner for antall, 
avstand og servering utover sommeren/høsten.  
 
Vedtak:  
Regionstyret oppfordrer julemessekomiteene til å gjennomføre 
julemessene på vanlig måte, der dette er mulig. 
Regionadministrasjonen bes om å informere komiteene og komme 
med tips til hvordan dette kan gjennomføres på en god og forsvarlig 
måte.  

 
 
 

Sak 
26/20 Økonomi – Region sør 

  

Saksdokument til denne saken: 
• 2620 Økonomirapport april 2020 

 
Det er svært gledelig at det på inntektssiden har vært en positiv 
utvikling i 2020, sammenlignet med 2019. Salgsinntektene 
(Leirvirksomhet) har falt med ca. 180`, mens gaveinntektene har økt 
med 231`. I tillegg kommer økte tilskudd fra NLM Trossamfunn som 
gjøre at de totale inntektene har økt fra 3,36 mill. til 3,64 mill. 
Misjonsfolket har virkelig mobilisert i en tid som denne.   
 
Kostnadene har også falt fra 3,52, mill. til 2,84 mill. hovedsakelig som 
følge av reduserte lønnskostnader. Dette gjør at 
resultatet/regionbidraget så langt i 2019 er på 802`mot -167` i fjor.  
 
Det er et bidrag som kommer godt med i hovedkassen, som har fått 
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betydelige mindre overføringer fra gjenbruksbutikkene. Her har vi ikke 
fått endelige tall, men en regner med ca. 10. mill. på nasjonalt plan. 
Det virker også som at salgstallene er positive etter oppstarten i 
gjenbruksbutikkene, om enn ikke helt på nivå med tidligere.  

Adm. leder orienterte også om den økonomiske situasjonen ved 
leirstedene. Undeland har fått store gaveinntekter til nedbetaling av 
gjeldt, og har således et stort positivt resultat så langt i 2020. Norsjø 
ligger er også bedre stilt økonomisk enn på samme tid i fjor. Evjetun 
har blitt hardest rammet av våre leirsteder, men er uansett i en god 
økonomisk situasjon etter to gode driftsår i 2018 og 2019.  

Vedtak:  
Regionstyret tar økonomirapporten til orientering. 

Sak 
25/20 Barne- og familiearbeider Vestre Agder 

Saksdokument til denne saken:

• Vurderingsnotat 2520

Ført i B-protokoll

Referent: Livar Veggeland 

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


