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Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 

Dato: 23.03.2021 

Tid: 18.00 – 21.15 

Sted: Digitalt, 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: Edgar Gamst Kristoffersen (Rektor) og styret ved Kvitsund 
gymnas deltok i deler av i styremøtet, sammen med områdearbeider Dag Erik 
Asdahl.   
 
Fra administrasjonen: Sven Åge Solli (Administrasjonsleder) og Livar Veggeland 
(Regionleder).  

 

Møtet ble startet med ord for kvelden (Ef. 3) fra Kristin Hauan.  
 
 

Sak 
11/21 Godkjenning av innkalling 

 

  

Vedtak: 
Regionstyrets godkjenner innkallingen til regionstyremøtet 23.03.21. 
 

 

 
 

Sak 
12/21 

 

Årshjul og orienteringer 
  

  
Saksdokument til denne saken: 

• 12-21 Årshjul 
 

1. Koronasituasjonen – konsekvenser og utsikter fremover.  
2. Orientering om rekruttering til styrer for institusjoner i 

regionen.  
3. Pågående ansettelsesprosessesser:  

a) UNG-leder 
b) Forsamlingsleder Lyngdal 
c) Forsamlingsleder Notodden & områdearbeider Telemark 
d) BU-arbeider Notodden & Telemark 
e) Familiearbeider Misjonssalen Mandal 

         3.    Årshjulet i regionen 
 
1) Smittesituasjonen har blitt betraktelig forverret den siste tiden. Mye av 
aktiviteten har imidlertid kunnet fortsette i region sør. Norges Kristne Råd 
har vært i møte med departementet og det er blitt antydet innstramninger 
som vil gjelde for hele landet når det kommer til muligheter for å avholde 
møter og arrangementer fremover. Regionen vil sende ut oppdatert 
informasjon til felleskapene om det kommer nye tiltak.  
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2) Rekrutteringen til styrene for regionens institusjoner har så langt gått 
meget bra. Regionadministrasjonen jobber med å ferdigstille dette arbeidet 
i ukene etter påske. GF ved skolene velger formelt styrereprentanter i 
mai/juni.  
 
3a) Regionstyret innstilte tidligere i år en kandidat til stillingen som ny UNG-
leder. Ansettelsen ble også godkjent av gen. sek. v/ledermøtet i NLM. 
Vedkommende har imidlertid også fått tilbud om en annen stilling i NLM, og 
har valgt å takke ja til denne stillingen.  
 
3b) Alf Halvorsen slutter som pastor i Lyngdal bedehusforsamling 
(Normisjon, IMF, NLM) høsten 2021. Det jobbes med å få på plass en 
erstatter og regionstyret ble orientert om planene for dette.  
 
3c, d) Stillinger som forsamlingsleder/områdearbeider og BU-arbeider i 
Notodden og Telemark ble lyst ut 22. mars. Intervju knyttet til disse 
stillingene planlegges gjennomført 6. april.   
 
3e) Stillingen som familiearbeider i Misjonssalen Mandal har vært utlyst. Det 
ble gjennomført intervju med en av søkerne, men vedkommende valgte selv 
å trekke seg fra ansettelsesprosessen. Styret i Misjonssalen i Mandal 
vurderer hvorvidt vi skal gjøre en ny utlysning av samme stilling, eller om en 
skal endre til en stilling som barne- eller ungdomsarbeider.  
 
4) På agendaen i regionens årshjul står i mars arbeid med 
sykemeldingsrutiner, regional utgave av Utsyn, gjennomføring av 
områdemøter og stabsmøte. Det skulle egentlig vært gjennomført 
stabsmøte i Skien 23. mars, men dette ble gjort om til digitalt møte. Tema 
her var «Arbeid og hvile».  
 
 

Vedtak: 
Regionstyret tar informasjonen fra regionadministrasjonen til orientering.  
 

 
 
 

Sak  
13/21 

 

Styreevaluering 
      

 
 

 

Saksdokument til denne saken: 
• 13-20 Styreevaluering 

 
Hvert år kan det være nyttig å evaluere styrearbeidet og samarbeidet mellom 
styret og regionledelsen.  
 
Første del av evalueringen ble gjennomført på regionstyremøtet 23. januar. I 
dagens styremøte er regionstyreleder, regionleder, og samhandlingen mellom 
regionledelse og regionstyre.  
 
Regionstyret hadde en gjennomgang av dette, hvor både regionstyreleder og 
regionleder får gode skussmål og tilbakemeldinger for måten de leder 
arbeidet på. Samarbeidet dem imellom fungerer også veldig godt i det 
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daglige, og de utfyller hverandre på en god måte.  
 
Samarbeidet i regionledelsen og mellom regionledelsen og regionstyret ble 
også gjennomgått. Det blir her uttrykt at det er rom for å dele ulike meninger, 
samtidig som det er en fremoverlent holdning, hvor ting skjer, og vi trekker i 
samme retning. Det gir et godt grunnlag for veien videre.  
 
Vedtak: 
Regionstyret setter pris på at det gjøres en intern evaluering både av 
regionledelse, styremøter, samarbeid og av dem selv som styre. Det er 
ønskelig at dette blir en årlig rutine.    

 
 
 
 
 

Sak  
14/21 

 

Ansettelse av «Misjonskontakt» v/DRUS 
      

 
 

 
Saksdokumenter:  
*14-21 Innstilling Misjonskontakt DRUS 
 
Regionstyret vedtok på styremøtet 28.01 (RS 4-21) at det skulle 
opprettes en stilling som «Misjonskontakt» ved DRUS i 20% stilling.  
 
Stillingen ble lyst ut 1. mars og det ble mottatt to søknader til 
stillingen innen søknadsfristen 10. mars.  
 
Innstillingsrådet (Bestående av Sven Åge Solli og Livar Veggeland) 
besluttet å gå videre med en av kandidatene til intervjurunden. 
Intervju ble gjennomført 18. mars. Innstilling fra innstillingsrådet med 
referanser ble deretter sendt til regionstyret 23. mars.  
 
Regionstyret mener vi har en svært god kandidat til stillingen, og 
innstiller kandidaten til gen. sek. v/ledermøtet i NLM. Kandidaten har 
et stort engasjement for å dele Jesus med ungdom, og vil kunne bety 
mye for det kristne arbeidet ved DRUS. Det må jobbes for å sikre at 
stillingen også vil være med å bidra til tettetere bånd mellom skolen 
og Misjonssalen/NLM.  
 
Vedtak: 
Regionstyret støtter innstillingsrådets vurdering av kandidat for stillingen, og 
ber regionadministrasjonen sende saken videre til generalsekretær 
v/ledermøtet i NLM for endelig behandling.     
 

 
 

 
 
 

Sak 
15/21   Årsregnskap for 2020 & rapport for 2021 

 

  
Saksdokumenter:  
15-21 – Årsregnskap 2020 
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15-21 – Rapport 2021  
 
Regnskapet for 2020 er klart og er som følge av et ganske ekstraordinært år 
annerledes enn vanlig.  
 
Gaveinntektene er på totalt 14.279.397 mot 15.450.024 i 2019. Vi har fått 
betydelige statstilskudd som gjør at de totale inntektene ender på 15.650.126.  
Dette var imidlertid 338.867 bak budsjett. I 2019 var inntektene totalt 
16.545.830.  
 
Kostnadene ble imidlertid også kraftig redusert i 2020, hovedsakelig som følge 
av reduserte lønnskostnader (Knyttet til permitteringer våren 2020). Totalt 
endte kostnadene på 8.287.387, mot 9.905.439 i 2019. Dette var hele 
2.527.730 mindre enn budsjettert.  
 
Dette gjør at resultatet/regionens bidrag til hovedkassen økte fra 6.640.317 i 
2019 til 7.362.739 i 2020. Dette var 2.188.863 mer enn budsjettert.  
 
Overføringene fra gjenbruksbutikkene økte fra 4.069.807 til 7.140.680, en 
formidabel vekst.  
 
 
Foreløpig resultat for regionen i 2021 viser er et underskudd på 35.073, mot et 
underskudd på 239.108 i 2020. Dette er også 261.732 bedre enn budsjettert 
for årets to første mnd. Årsaken er hovedsakelig reduserte lønnskostnader 
(Ubesatte stillinger) og reduserte kostnader relatert til møtevirksomhet.  

 
Vedtak:  
Regionstyret tar årsregnskap for 2020 og foreløpig regnskapsrapport 
for 2021 til orientering. 

 
 
 

Sak 
16/21 Regionårsmøtet 2021 

  

Regionårsmøtet skulle etter planen blitt avholdt i Grimstad 24. april. 
Smittesituasjonen pr. i dag gjør imidlertid at utsiktene for å avholde et fysisk 
regionårsmøte (Med inntil 100 personer med folk fra ulike kommuner) virker 
veldig små.  
 
I andre regioner vurderer en både utsettelse til høsten og å avholde digitale 
årsmøter på planlagt dato i vår. Sistnevnte kan være et alternativ, men vil nok 
ekskludere en del mennesker fra å delta på årsmøtet.  
 
Det ble i regionstyret foreslått en digital løsning der man kunne samle noen 
personer i hver husstand og i slike mindre felleskap bli med på et digitalt 
årsmøte. Flertallet i regionstyret mener imidlertid at det vil være best å 
utsette regionårsmøtet til høsten. 
 
Det er ikke veldig tungtveiende grunner til at årsmøtet ikke kan utsettes til 
høsten. I høst vil det sannsynligvis være mulig å samle ubegrenset antall 
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mennesker.  
 
Det er også mange utsendinger som reiser ut fra NLM til høsten, og flere av 
disse har en relasjon til region sør. Det ville vært flott å fått til 
forbønnshandling/utsendelsesfest på regionårsmøtet slik at hele regionen ble 
kjent med disse.  
 
Vedtak:  
Regionårsmøtet utsettes til september 2021. Medlemmer av BUR, 
regionstyret og valgnemd bes om å forlenge sine perioder til årsmøtet er 
gjennomført. Regionadministrasjonen bes om å finne alternativer til dato og 
sted for høstens årsmøte.  

 
 
 

Sak 
17/21 Kvitsund gymnas 

  

Regionstyret ønsker å øke kontakten med de ulike institusjonene i regionen, 
og har derfor jevnlige felles møtepunkt med styrer og ledelse i disse.  
 
Denne gangen skulle regionstyremøtet vært avholdt på Kvitsund gymnas. På 
grunn av koronasituasjonen ble ikke det mulig, men en time av 
regionstyremøtet ble avholdt sammen med ledelse og styre ved Kvitsund.  
 
Det ble fra Edgar Gamst Kristoffersen, rektor ved Kvitsund, takket for at 
region sør siden høsten 2019 har finansiert en stilling på 40% med ansvar for 
det kristne arbeidet ved skolen. Dag Erik Asdahl er en stor ressurs i denne 
stillingen. Kvitsund er også svært takknemlige for at regionstyret nylig 
innvilget 300.000 til kjøp av ny minibuss. Denne vil brukes til utadrettet 
arbeid som skoler elever er med på ulike steder i Telemark.  
 
Kvitsund har de siste årene vært gjennom en krevende tid med synkende 
elevtall, noe som også har medført nedskjæringer i personell. Det har også 
vært hyppige rektorbytter de siste 15 årene. Utvidede tilbud andre steder og 
flere nye kristne skoler gir også større «intern konkurranse» for Kvitsund. 
Sist høst havnet også Kvitsund i medienes søkelys på en negativ måte.  
 
Det er derfor veldig gledelig at elevtallet for neste år kan se ut til å øke med 
ca. 15 elever. Dette innebærer at en igjen har to parallelle klasser på hvert 
trinn. Årsresultatet i 2020 ble også betraktelig bedret sammenlignet med 
2019, med to millioner i underskudd (Fire millioner i 2019). Ketil Jensen 
(Styreleder) trekker også frem viktigheten av å beholde Edgar i stillingen som 
rektor fremover – han har gjort og gjør en særdeles god jobb.  
 
Både rektor og områdearbeider (Dag Erik Asdahl) trakk ellers frem den flotte 
elevgjengen ved skolen. Mange av disse er engasjert i møtevirksomheten, 
bibelgrupper og utadrettet virksomhet. Kvitsund er en skole som både vil 
være med og vise elever en vei til tro, og bidra til at mange får vokse i sin 
kristne tro. Tiden på Kvitsund skaper for mange også engasjement for videre 
kristen tjeneste i NLM og andre sammenhenger.  
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Det blir fra regionledelsens og regionstyrets side uttrykt en stor 
takknemlighet for arbeidet som blir lagt ned av både ledelse, ansatte og 
styret ved Kvitsund. Skolen har en stor verdi for mange, og regionen vil som 
eier av skolen være en aktiv bidragsyter for å styrke Kvitsund i tiden 
fremover. 

 
Vedtak:  
Regionstyret setter pris på samtalen med Kvitsund, og takker for den flotte 
jobben som gjøres av ledelse, ansatte og styret ved skolen. Regionstyret 
ønsker at det videreføre et tett og godt samarbeid mellom skolen og 
regionen i tiden fremover.    

 
 

Sak 
18/21 Strategi for arbeidet i Telemark 

  

Saksdokumenter:  
18-21 – Strategiplan Telemark 
 
Regionstyret har bedt om at det utarbeides en strategi for arbeidet i 
Telemark. Det ble nedsatt en egen komite som har arbeidet med å utforme 
denne strategien. Komiteen har bestått av Andrine Kvamme Bergsland, Anne 
Birgit Fahre Brødsjømoen, Dag Erik Asdahl, i tillegg til Sven Åge Solli, Marit 
Andersen og Livar Veggeland.  
 
Komiteens utkast til strategi ble gjennomgått og drøftet av regionstyret. 
Regionstyret synes utkastet er grundig og gjennomført. Samtidig er det en 
konkret strategi som en kan legge til grunn for vårt arbeid og prioriteringer i 
Telemark for de kommende årene.  
 
Det ønskes en mindre justering av planen som vektlegger Misjonssenteret i 
Skien i noe større grad. Dette vil bli tatt inn før strategiplanen offentliggjøres.  
 
Vedtak:  
Regionstyret takker for arbeidet som er gjort med strategiplanen for 
Telemark. Styret vedtar ny strategiplan for Telemark, med justering nevnt i 
møtet. Strategien vil legges til grunn for NLMs satsning og arbeid i Telemark 
de kommende årene.  

 
 

Sak 
19/21 Definering av stilling ICF – Misjonshuset Kristiansand 

  

Egil Grindland har gjennom flere år brukt 20% av sin arbeidstid i det 
internasjonale arbeidet i Misjonshuset i Kristiansand (International 
Christian Fellowship, ICF).  
 
Det har vært noen uklarhet i om stillingen ligger i regionen eller om 
den skal være en del av Misjonshusets stillinger.   
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Regionstyret hadde saken til behandling i RS 9/21. Regionstyret ba der 
om høringsinnspill fra Misjonshuset i Kristiansand.  
 
Styret fra Misjonshuset i Kristiansand hadde saken til behandling 18. 
mars. Innstillingen derfra er at Misjonshuset gjerne tar ansvar for 
stillingen regnskapsmessig og utarbeider instruks for stillingen. Dette 
kan være positivt da en er nærmere arbeidet i ICF enn man er fra 
regionalt hold.  
 
Misjonshuset håper uansett at det legges til rette for en fleksibel 
løsning slik at Egil både kan bruke tid i Misjonshuset og også bidra 
med sin kompetanse inn mot flerkulturelt arbeid andre steder i 
regionen.  
 
Regionstyret ser grunner både for at stillingen skal være en del av 
stillingene i Misjonshuset og for at den ikke skal være det. Når Egil 
bruker en stor andel av denne stillingen i Misjonshuset finner man det 
imidlertid mest riktig at den legges inn under Misjonshuset. Dette vil 
da vises regnskapsmessig og Misjonshuset vil utarbeide instruks for 
stillingen.  
 
Vedtak:  
Stillingen knyttet til International Christian Fellowship (20%) legges inn 
som en del av Misjonshuset i Kristiansand sine stillinger. De utgjør for 
tiden 2,4 årsverk. Regionen ønsker et godt samarbeid som også gjør at 
Egil kan bidra på enkelte oppdrag knyttet til flerkulturelt arbeid andre 
steder i regionen.  

 
 
Referent: Livar Veggeland 
 
 
 

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


