Referat A-protokoll
Møte:

Sted:

Regionstyret

KVH

Møtenr.:

Dato:

8 – 2019

Lørdag 14. september kl. 10.00 – 15.00
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Fra regionstyret:
Jan Ove Selstø
Jostein Skartveit
Håvard Brekkå
Per Gunvald Haaland
Torill Voll Haaland
Brynhild Samuelsen
Helge Vatland
Jon Håvard Gundersen
Torleiv Åreskjold
Gunn Dirdal

Fra administrasjonen:
T Kolbjørn Bø
F Arnt Magne Granberg
T Arvid Lodden
I = innkalt

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

Regionleder
Ung-Leder
Administrasjonsleder

IK = ikke innkalt

T1 = Tilstede under sak 60-2019

Åpningsord: Jostein Skartveit – Salme 91,1-2 – Bønn

Referent: Arvid Lodden

Sakliste:
Sak 60-2019 Samtale om arbeidet på nordsiden
Sak 61-2019 Innkalling og sakliste
Sak 62-2019 Referat fra RS-møte
Sak 63-2019 Orienteringer
Sak 64-2019 Framtidig bruk av ansatte
Sak 65-2019 Budsjett 2020
Sak 66-2019 Møtepunkter mellom regionstyret og arbeidet i regionen
Sak 67-2019 Handlingsplan 2019 - 2021
Sak 68-2019 Andre referater
Sak 69-2019 Retningslinjer for Marie Mossiges minnefond

Referat A-protokoll
Sak 60-2019 Samtale om arbeidet på nordsiden
•
•

Til denne sak var de ansatte på nordsiden invitert. Hver av de hadde et innlegg om tanker/visjoner/syner
for arbeidet på nordsiden
Vedlagt innkalling lå en statistisk oversikt over misjonsfellesskap, leirdeltakere og gaveinntekter fordelt
på område og alder.

Vedtak:
Regionstyret fikk, sammen med ansatte på nordsiden, en god og nyttig samtale om arbeidet i denne delen
av regionen. Det ble gjort eget notat fra samtalen, og punkter fra dette vil bli blir tatt med i det videre
arbeid.

Sak 61-2019 Innkalling sakliste
Vedtak:
Det ble meldt inn en ny sak som tas ved slutten av saklisten. Regionstyret har ellers ingen merknader til
innkalling og sakliste.

Sak 62-2019 Referat fra RS-møte 21.8.2019
Vedtak:
Regionstyret godkjenner protokollene fra sitt møte 21.8.2019 uten merknader.

Sak 63-2019 Orienteringer
1) Regnskapsrapport pr. 31.7.2019
• Regnskapsrapporten viser en gaveinntekt på 21,6 millioner kroner. Dette er 1,1 million under budsjettet,
og 580.000 mindre enn ved samme tid i fjor. Hovedgrunnen til nedgangen er en forsinket innbetaling av
skoleprosjekt på 1,2 millioner. Samtidig er tilskudd til trossamfunn godskrevet med 330.000. Dette var
ikke med i regnskapet pr. juli i fjor. Justert for disse gaver, ligger gaveinntekten 250.000 under
budsjettet, og 300.000 over fjoråret.
• Driftsutgiftene, som er på 12,1 millioner kroner, ligger 800.000 under budsjettet, men er 780.000 høyere
enn ved utgangen av juli i 2018.
• Regionbidraget som er på 12 millioner kroner, ligger 148.000 under budsjett, og 1,2 millioner under
fjoråret. Justert for de nevnte beløp blir tallene ca. 700.000 over budsjett, og 300.000 under fjoråret.
2) Rapport fra arbeidet
• Regionleder informerte om
o Høstens områdemøter med fokus på Strategiplan for NLM 2021-2030. På samlingene blir
misjonsfolket invitert til å komme med sine tanker om veien videre for NLM, lokalt, regionalt,
nasjonalt og internasjonalt
o Nettverk for regionens forsamlingsarbeidere. Barne- og ungdomsarbeiderne og forkynnerne har
fra før sitt eget nettverk.
o Utlysing av ledig stilling som daglig leder på Solgry
o Regionårsmøtet. Talere blir Sverre Bø og Per Tveten. Tema: Frihet
Vedtak:
Regionstyret tar informasjonen til orientering.
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Sak 64-2019 Framtidig bruk av ansatte
Vedtak:
Regionstyret hadde en god samtale om saken og ber administrasjonen føre inn punktene i handlingsplanen
under fokusområdet «Forkynneroppdraget - trosopplæring».

Sak 65-2019 Budsjett 2020
Vedtak:
Regionstyret hadde en samtale om forventede gaveinntekter i 2020, og ber administrasjonen ta innspillene
videre med i felles budsjettmøte mellom AU og BUR-AU.

Sak 66-2019 Møtepunkter mellom regionstyret og arbeidet i regionen
Vedtak:
Regionstyret ber administrasjonen legge til grunn fremlagt forslag til møtepunkter mellom regionstyret og
arbeidet i regionen.

Sak 67-2019 Handlingsplan 2019 - 2021
Vedtak:
Saken ble utsatt på grunn av mangel på tid.

Sak 68-2019 Andre referater
A) Til orientering
1) Frøyland barnehage – styremøte 190821
2) Holmavatn ungdomssenter – styremøte 190706
Vedtak:
Regionstyret tar de framlagte referater til orientering.

Sak 69-2019 Retningslinjer for Marie Mossiges minnefond
Vedtak:
Regionstyret godkjenner framlagt forslag til retningslinjer for Marie Mossiges minnefond med de endringer
som kom fram i samtalen.

