Referat A-protokoll
Møte:

Sted:
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Regionkontoret

Møtenr.:

Dato:
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Fra regionstyret:
Jan Ove Selstø
Egil Svela
Dagfinn Brandsæter
Håvard Brekkå
Brith Halvorsen
Heidi Klingsheim
Werner Larsen
Ståle Halsne
Tone Kristin Gilje Dahl
Anders Olsen

Formann
Nestformann
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem
3. varamedlem

Til administrasjonen:
T Kolbjørn Bø
T Arnt Magne Granberg
T Arvid Lodden

Regionleder
Ung-Leder
Administrasjonsleder

T = tilstede

IK = Ikke innkalt

F = Forfall

Åpningsord: Egil Svela – Salme 68,35 og 2. Kor 12,6-10 – Bønn

Referent: Arvid Lodden

Sakliste:
Sak 54-2017 Sakliste og innkalling
Sak 55-2017 Referat fra RS-møte 30.8.2017
Sak 56-2017 Orienteringer
Sak 57-2017 Samtale om arbeidet
Sak 58-2017 Budsjett 2018
Sak 59-2017 Personalsaker
Sak 60-2017 Solgry ungdoms- og misjonssenter – endring av vedtekter
Sak 61-2017 Andre referater
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Sak 54-2017 Sakliste og innkalling
Vedtak:
Regionstyret har ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 55-2017 Referat fra RS-møte 30.8.2017
Vedtak:
Regionstyret godkjenner A- og B-protokoll fra sitt møte 30.8.2017 uten merknader.

Sak 56-2017 Orienteringer
1) Regionårsmøte 2018
• Regionårsmøtet 2018 blir arrangert i Bokn Arena 26.-27. mai. Bokn Arena er klart det billigste alternativet
og det enkleste og mest praktiske med hensyn til rigging. Misjonfellesskapene på Vestre Karmøy vil ta seg
av den praktiske gjennomføringen av arrangementet.
• Arbeidsutvalget har oppnevnt denne programkomite: Håvard Brekkå og Heidi Klingsheim fra RS, Sissel
Marie Bjerga og Anders Salte fra BUR og Kolbjørn Bø og Kari Nordhus fra administrasjonen.
Programkomiteen vil rapportere til regionstyret.
• Regionstyret har valgt «Gi Gud makt» som tema for årsmøtet.
• Talere blir Frank Ole Thoresen m.fl.
2) Ført i regionstyrets B-protokoll
3) Ny utsending
• David Theodor Thorsen har takka ja på tilbud om ansettelse som utestasjonert i Japan. Thorsen, som
kommer fra Kleppe i Rogaland, har vært ettåring i Japan og studerer nå i USA. Det er foreløpig ikke
bestemt når utreise blir.
4) Rapport fra besøk i regionens lederteam fra hovedkontoret
• Rapport fra besøket var vedlagt innkalling.
5) Forsamlingsutvikler
• Regionstyret gjorde vedtak i sist møte om å ansette en forsamlingsutvikler i 100 % stilling. Ledermøte har
i ettertid drøftet denne stillingen og kommet til at vi ønsker å dele stillingen opp i to 50 % stillinger, en på
sørsiden og en på nordsiden. Nærheten til forsamlinger som ønsker å starte blir viktig. Vi ønsker å lyse ut
stillingen på nyåret med tiltredelse august 2018.
6) Skolekonferansen
• Vi har fått gode tilbakemeldinger på skolekonferansen som hadde 45 deltagere.
7) Ført i regionstyrets B-protokoll
8) Godtgjørelse til leirledere på Tonstadli
• Tonstadli ønsker å arrangere lengre ukeleirer, men for å få nok voksne ledere, ønsker de å tilby en
godtgjørelse til disse lederne. De spør hvordan regionen stiller seg til dette.
• BUR har behandlet saken og stiller seg positiv til forslaget.
• Ledergruppa går inn for at Tonstadli, som en prøveordning på to år, kan gi honorar til leirledere i samsvar
med forelagt forslag.
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9) Tur til Kvinnherad
• Regionleder og Ungleder har vært en tur til Kvinnherad og hatt et positivt møte med våre lokale ledere.
10) Ført i regionstyrets B-protokoll
Vedtak:
Regionstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 57-2017 Samtale om arbeidet
•

På forrige styremøte kom det fram forslag om å ha en bolk i hvert styremøte der det gis rom for samtale
om arbeidet. I forbindelse med at vi denne gangen behandlet budsjett for 2018, ble økonomien, med
vekt på gaveinntekter valgt som tema.

•

En grafisk oversikt over utviklingen av gaveinntekter for perioden 2013-2017 var vedlagt innkallingen.
Oversikten gav regionstyret mulighet for å se utviklingen for hvert enkelt område, hver
misjonsforsamling/misjonslag, fordeling på gavetyper og aldersfordeling.

Vedtak:
Regionstyret hadde en engasjert samtale om økonomien og ber administrasjonen ta innspillene med i det
videre arbeid med å styrke givertjenesten.

Sak 58-2017 Budsjett 2018
•

Forslag til budsjett med diverse vedlegg.

Vedtak:
Regionstyret godkjenner et budsjett for 2018 med
• et driftsresultat på 19,22 millioner kroner, som er 40.000 mer enn årets budsjett
• en gaveinntekt på 49,45 millioner kroner, som er 200.000 under årets budsjett
• et regionbidrag på kr. 30,35 millioner kroner, som tilsvarer budsjettet for 2017.

Sak 59-2017 Personalsaker
1) Elisabeth Voll - oppsigelse
• Brev av 31.8.2017 fra Elisabeth Voll med oppsigelse fra sin stilling som barne- og familiearbeider i Salem
misjonsforsamling fra 1.12.2017.
Vedtak:
Regionstyret tar oppsigelsen fra Elisabeth Voll til etterretning og vil rette en hjertelig takk for tjenesten i
misjonen.
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Sak 60-2017 Solgry ungdoms- og misjonssenter – endring av vedtekter
•

Styret for Solgry ungdoms- og misjonssenter har fremmet ønske om følgende endring i sine vedtekter:
o Pkt. 3.1 endres til: Ungdomssenteret/leirstaden vert forvalta av et styre på 5 personar. 4 faste
medlemmer og 1 varamedlem vert valde av regionstyret. Barne- og ungdomsrådet i regionen vel
1 fast medlem.
o Pkt. 3.1 og 3.5: «Barne- og ungdomsnemnda» endres til «barne- og ungdomsrådet»

Vedtak:
Regionstyret godkjenner de framlagte forslag fra styret for Solgry ungdoms- og misjonssenter til endringer
av vedtektene for Solgry.

Sak 61-2017 Andre referater
A) Til godkjenning
1) AU – møte 170926
2) BUR – møte 170926
Vedtak:
Regionstyret godkjenner de framlagte referater.

B)
1)
2)
3)
4)

Til orientering
Lundeneset – styremøte 170926
Tryggheim Strand – styremøte 170925
NLM Barnehagene – styremøte 170925
NLM Gjenbruk Kvinesdal – styremøte 171003

Vedtak:
Regionstyret tar de framlagte referater til orientering.

