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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør
Dato: 28.01.2021 

Tid: 18.00 – 21.00 

Sted: Regionkontoret & Teams 

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

Annen informasjon: Knut Arild Espegren, Thomas Galteland, Marit L. 
Kristensen, Sebastian Hauan, Bjørg Inntjore og Judith Emelie Espegren deltok 
fra barne- og ungdomsrådet (BUR).  

Representanter fra regionstyret og BUR tilhørende andre kommuner enn 
Kristiansand deltok som følge av koronarestriksjonene via Teams.  

Fra administrasjonen: Sven Åge Solli (Administrasjonsleder) og Livar Veggeland 
(Regionleder).  

Møtet ble startet med andakt fra Livar Veggeland; «Generalen, Dwight D. Eisenhower, som tok på 
seg ansvaret - og frelseren, Jesus, som tok på seg all skyld og ble en løsepenge for mange.  

Sak 
1/21 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: 
Regionstyrets godkjenner innkallingen til regionstyremøtet 28.01.21. 

Sak 
2/21 

Årshjul og orienteringer 

Saksdokument til denne saken:

• 0221 Årshjul

1. Norsjø-salget – Status pr. nå.
2. Koronasituasjonen – Restriksjoner & utsikter.
3. UNG-leder – Foreløpig ingen ansettelse.
4. Engasjement av ungdomsarbeider/forkynner.
5. Strategiarbeid Telemark – oppdatering om arbeidet.
6. B-protokoll
7. Årshjulet i regionen. 

1) Norsjø Ungdomssenter ble overført til ny eier i januar, og midlene fra
salget har blitt overført til NLM. Bestyrerboligen er enda ikke solgt, men
dette salget vil ventelig også bli gjennomført i løpet av kort tid.

2) Inntil videre kan en kun samle ti personer på møter/arrangement. For
barn og unge (Opp til 20 år) er det imidlertid ikke restriksjoner på antall, så
lenge det ikke er samlinger på tvers av kommuner. Det planlegges ikke
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permitteringer fra NLMs side inntil videre, men en ønsker å bruke ledig 
kapasitet til alternative arbeidsoppgaver de neste ukene. Stadig flere 
fellesskap går nå i gang med digitale sendinger lokalt.  

3) Det har ikke blitt ansatt ny UNG-leder etter at Sonja Leirvik fratrådte 
stillingen i utgangen av desember. Det gjennomføres i disse dager samtaler 
med masterstudentene ved Fjellhaug. Vi vil bli kontaktet om noen av disse 
skulle være aktuelle for stillingen og kan tenke seg å begynne å jobbe her i 
sør.

4) Joakim Halvorsen er blitt engasjert på timebasis som ungdomsforkynner, 
og vil primært bli brukt i arbeid knyttet til blant unge i ungdomsskolealder. 
Joakim har gått på bibelskole på Fjellheim og tar for tiden nettbaserte 
studier på Fjellhaug.

5) Det har blitt avholdt to komitemøter knyttet til arbeidet om strategiplan 
for Telemark. Andrine Kvamme Bergsland (Notodden), Dag Erik Asdahl
(Kviteseid) og Anne Birgit Fahre Brødsjømoen (Drangedal) har vært 
representert fra Telemark. Felleskapsutvikler, adm. leder og regionleder har 
også deltatt på disse møtene. Utkast til strategiplan for Telemark vil legges 
frem på regionstyremøtet på Kvitsund 24. mars.

6) B-protokoll.

7) I januar har følgende ting fra årshjulet vært gjennomgått i regionen; 
Beredskapsplan, retningslinjer v/seksuelle krenkelser, ferieplanlegging og 
HMS-rapportering til NLM sentralt. 

Vedtak: 
Regionstyret tar informasjonen fra regionadministrasjonen til orientering. 

Sak 
3/21 

Styreevaluering 

Saksdokument til denne saken:

• 4520 Styreevaluering

Hvert år kan det være nyttig å evaluere styrearbeidet og samarbeidet mellom 
styret og regionledelsen.  

Første del av evalueringen ble gjennomført, med fokus på hvilken innføring 
man får som nytt medlem, saker/saksdokumenter til møtene og 
gjennomføring av regionstyremøtene.  

Det er krevende å gi en dekkende oppsummering av arbeidet som skjer i 
regionen. Her er det ulike forhistorier, ansatte, institusjoner og 
forsamlinger/felleskap en må skaffe seg oversikt over. Det kunne vært nyttig 
og hatt noe mer fokus på dette ved det første styremøtet etter 
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regionårsmøtet. En bør imidlertid tenke at det første året som medlem i 
regionstyret uansett vil innebære en god del opplæring/innføring.  
 
Regionstyret er fornøyd med saksdokumentene en får tilsendt før 
styremøtene. En har imidlertid liten tid på hvert regionstyremøte, noe som 
medfører at saker stadig må utsettes. Det foreslås derfor at en heller legger 
inn et ekstra møtepunkt pr. halvår.  
 
Det har ellers vært flott å besøke flere av institusjonene i regionen det siste 
året. Det gir oss en annen innsikt i arbeidet disse stedene, og gir en viss 
variasjon når det kommer til sted for møtene. Det poengteres at dersom det 
oppstår en krevende sak et sted, bør vi prioritere å legge et møtepunkt dit. Et 
besøk/god oppfølging kan ha en meget viktig betydning i en slik situasjon.  
 
Øvrig evaluering gjennomgås på neste regionstyremøte.  
 
Vedtak: 
Regionadministrasjonen bes om å følge opp punktene som fremkom i 
styreevalueringen, med tanke på kommende regionstyremøter.   

 
 
 
 
 

Sak  
4/21 

 

Vurdering av ny stilling v/DRUS 
      

 
 

 
Regionstyret var i november på besøk ved Drottningborg ungdomsskole. Her 

møtte regionstyret ledelsen og styret ved skolen, som orienterte om 
utviklingen og driften av skolen. 
 
I denne anledning ble det også fremsatt et ønske fra DRUS` styre og ledelse 
om en stilling på skolen i regi av/finansiert av NLM region sør.  
 
Hovedhensikten med stillingen er å få inn en person som kan;  
1) Organisere og inspirere til engasjement rundt misjonsprosjektet på skolen. 
2) Være en «misjonær» blant elevene på DRUS.  
 
I forbindelse med førstnevnte arbeidsoppgave kan det bli en problematisk sak 
for DRUS om en bruker statlig finansierte lønnsmidler til innsamling (Til egen 
eier). Derav er det ikke mulig for DRUS å legge til rette for en slik stilling selv.  
 
Regionleder har hatt samtaler med en aktuell kandidat til stillingen. Konkret 
kan kandidaten se for seg å jobbe nærmere med;  
 
*Jobbe mer helhetlig med misjonsprosjektet. Gjerne få til en kickoffsamling og flere aktiviteter i løpet av 
året – i tillegg til misjonsløpet. Etablere en misjonsprosjektgruppe.  
 *Bygge kjennskap til NLM som eier gjennom samlinger med elevene, på morgensamlinger og på 
personalmøter med lærerne. Være med å etablere en kultur for at misjonsprosjektet er en viktig del av det 
en driver med på skolen.  
*DRUS er en skole med forholdsvis mange elever fra ikke-kristen bakgrunn. Mange elever har et behov for 
dype samtaler, og her kan en være med å bety en stor forskjell. Misjon i vår egen region rett og slett.   
*Ledertrening/deltakelse på leirer.  
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Både regionstyret og BUR er positivt innstilt til at det opprettes en slik stilling 
ved DRUS.  
 
Vi har for tiden betydelig ubrukte ressurser innenfor BU-arbeidet. Vi har i 
tillegg en meget god kandidat i sikte, som gjør at vi her bør være på banen og 
ta muligheten. Det vil både komme misjonsprosjektet, elevene ved DRUS og 
regionen til gode.  

 
Vedtak: 
Regionstyret går inn for at det opprettes en stilling som «Misjonskontakt» ved 
DRUS i 20% stilling. Stillingen er i første omgang en toårig prosjektstilling. 
Regionadministrasjonen bes om å følge opp saken videre.   
 

 
 
 

Sak 
5/21   Foreløpige regnskapstall for 2020 

 

  
Administrasjonsleder orienterte om foreløpig regnskapstall for 2020. 
Regnskapet bærer preg av at vi har vært gjennom et år som har vært 
lite ordinært. Tall fra 2019 i parentes.  
 
Det har knapt vært salgsinntekter (Leir, Sommertreff etc.) og betydelige 
endringer i hvordan gavene er kommet inn. Gaveinntektene er også en 
del redusert (14,28 mill. mot 15,45 mill.) fra 2019. Totale inntekter 
ligger derfor på 14.910.214 (16.545.830).  
 
På kostnadssiden er det imidlertid også betydelig nedgang, både 
relatert til reisekostnader (Mindre møtevirksomhet), lønn 
(Permitteringer våren 2020) og leirvirksomheten. Totalt er disse på 
8.302.321 (9.905.439).  
 
Dette gjør at resultatet/bidraget fra NLM region sør til hovedkassen er 
på 6.607.893 (6.640.391). Kompensasjon for enkelte julemesser er da 
enda ikke blitt utbetalt.  
 
Når det gjelder foreløpige tall fra andre instituasjoner;  
*Gjenbruksbutikkene: 6.818.122 (4.069.807) 
*Undeland misjonsgård: 898.978 (-201.354) 
*Evjetun: 582.052 (954.192) 
*Norsjø ungdomssenter: 155.656 (-28.084) 
 
I et år som 2020 må vi være svært glade for slike tall. Det er ikke minst 
helt fantastisk hva gjenbruksbutikkene leverer, med nok en stor 
oppgang både i omsetning og resultat.  

 
Vedtak:  
Regionstyret tar økonomirapporten til orientering.  
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Sak 
6/21 Bruk av midler fra Norsjø-salget 

  

Saksdokument til denne saken: 
• 06-21 – Søknad om støtte til bilkjøp 

 
Midlene fra salget av Norsjø Ungdomssenter er blitt overført til NLM. Det vil 
komme noe fratrekk fra salgssummen relatert til utbedring av renseanlegg og 
råteskader som NLM har ansvaret for å utbedre. Den neste tiden vil det også 
tilkomme midler fra salg av bestyrerboligen.  
 
Det er rimelig å anta at en totalt vil kunne sitte igjen med ca. 4,5 millioner 
kroner etter salget av Norsjø. Regionstyret og hovedstyret ønsker at disse 
midlene blir investert i lokalt arbeid i Telemark.  
 
Det har pr. i dag kommet en søknad vedr. bruk av midlene til innkjøp av 
elevbuss v/Kvitsund. En har ved skolen holdt på med innsamling til ny buss, 
som kan frakte elever til besøk i felleskap og foreninger rundt Kvitsund, og en 
kan se mange positive ringvirkninger av dette.  
 
Regionadministrasjonen forslår videre at det sendes ut 
brev/søknadsdokument til alle foreninger/felleskap i Telemark. Regionstyret 
vil deretter foreta tildeling av midler basert på søknadene som kommer inn.  
 
Regionstyret/BUR er positive til søknaden ang. elevbuss ved Kvitsund. De 
ønsker ikke at midlene i vesentlig grad skal gå til nedbetaling av gjeld, men 
investeres i konkrete tiltak som kan være med å gi et løft til misjonsarbeidet i 
Telemark. Midlene er bygget opp gjennom mange års dugnadsarbeid, og vi 
må også forvalte midlene fra Norsjø på en god måte, slik at de kan medvirke 
til å bygge noe nytt.  
 
Regionstyret/BUR er også innstilt på at man gjerne kan opprettes et «fond» 
av noe av midlene, hvor det kan gjøres tildelinger over flere år. Dette er ikke 
minst aktuelt når en nå ser på mulighetene for å gå i gang med nybrottsarbeid 
i Telemark de neste årene.  
 
Vedtak:  
Regionstyret bevilger 300.000.- til kjøp av elevbuss v/Kvitsund gymnas. 
Regionadministrasjonen bes videre om å sende ut informasjon og 
søknadsdokument vedr. de resterende midlene fra salget av Norsjø. Basert på 
dette vil regionstyret gjøre evt. ytterligere tildelinger av Norsjø-midlene.   

 
 
 

Sak 
7/21 Styreoversikt 

  

Saksdokument til denne saken: 
• 0721 - Styreoversikt NLM region sør institusjoner 
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NLM region sør er eier og deleier av flere institusjoner, hvor en også har 
ansvaret for å utpeke personer til eierstyrene.  
 
Institusjonene er en svært viktig del av regionens arbeid, og regionstyret kan 
komme med innspill til administrasjonens arbeid med kandidater til styrene. 
Regionstyre/BUR/valgkomite blir håndtert av egen valgnemd.  
 
Det ble foretatt en gjennomgang av nåværende styrer og gitt innspill på 
kandidater til styreverv der det er og kan bli aktuelt med utskiftninger.   
 
Vedtak:  
Regionadministrasjonen delegeres ansvaret med å utpeke styremedlemmer til 
institusjonene i regionen.   

 
 

Sak 
8/21 HMS-rapportering 

  

I henhold til HMS-rapport som leveres til hovedkontoret skal følgende 
saker til årlig behandling i regionstyret:  
 
*Oppfølging av handlingsplan 2020 – seksuelle krenkelser.  
*Oppfølging av HMS-mål 2020. 
*HMS-mål for 2021. 
 
Regionadministrasjonen redegjorde kort for arbeidet med 
beredskapsplan og retningslinjer v/seksuelle krenkelser. Dette har 
nylig blitt gjennomgått med de ansatte, i forbindelse med stabsmøte i 
regionen.  
 
Vedtak:  
Regionstyret takker for orienteringen og ber regionadministrasjonen 
følge opp arbeidet med HMS-mål for 2021. 

 
 

Sak 
9/21 Innspill til strategidokument for NLM 

  

Saksdokumenter:  
09-21 – NLM Strategi utkast 
09-21 – Spørsmål høringsrunde 
 
Arbeidet med NLMs strategi begynner å ta form. BUR og 
regionstyrene i hver enkelt region er blant de som er bedt om å 
komme med innspill til foreløpig utkast til strategi. 
 
Det ble noe krevende tidsmessig å gå gjennom utkastet til strategi. Vi 
tar derfor enkeltvis en grundigere gjennomgang, og sender inn 
tilbakemeldinger fra BUR og regionstyret på et senere tidspunkt.  
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Vedtak:  
Saken utsettes til neste regionstyremøte.  

 
 

Sak 
10/21 Definering av stilling ICF – Misjonshuset Kr. sand 

  

Egil Grindland har gjennom flere år brukt 20% av sin arbeidstid knyttet 
til det internasjonale arbeidet i Misjonshuset i Kristiansand 
(International Christian Fellowship).  
 
Det stilles spørsmål ved om stillingen er definert som er en stilling i 
regionen eller om stillingen er en del av Misjonshusets stillingsramme. 
Denne er på 2,2 årsverk, evt. 2,4 årsverk, om ICF-stillingen er 
inkludert.  
 
Dette handler i hovedsak om å synliggjøre om hvor ansattkrefter 
brukes og tilhørende kostnader. Egil bruker noe av tiden i stillingen i 
regionen, men den klare hoveddelen i Misjonshuset.  
 
Vedtak:  
Regionstyret ønsker at det foretas en høring med Misjonshuset i 
Kristiansand, før ny behandling i regionstyret. 

 
 
 
Referent: Livar Veggeland 
 
 
 

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

 
 


