
 

 
Referat A-protokoll 

  
Møte: 

Regionstyret 
Sted: 

Regionkontoret 
Møtenr.: 

1 – 2017 
Dato: 

Tirsdag 24. jan. 2017 kl. 17.00 – 21.15 
  

 

 Fra regionstyret:   
T Egil Svela Formann  

T Jan Ove Selstø Nestformann  

T Dagfinn Brandsæter Styremedlem  

T Håvard Brekkå Styremedlem  

T Brith Halvorsen Styremedlem  
F Heidi Klingsheim Styremedlem   

T Ove Sandvik Styremedlem   

T Ståle Halsne 1. varamedlem 

IK Stein Aarsland 2. varamedlem 

IK Erik Malde  3. varamedlem  
   

 Fra administrasjonen:   

T    Kolbjørn Bø Regionleder     

F    Arnt Magne Granberg Ung-Leder    

T    Arvid Lodden Administrasjonsleder    

    
 Inviterte til sak 5:   

 Arild Melberg Styreleder Tryggheim Forus  

 Gunn Dirdal Rektor Tryggheim Forus   

 Olav Løge Styremedlem Tryggheim Strand  

 Brynhild Samuelsen Rektor Tryggheim Strand  
 Birger Helland Styreleder KVH  

 Leif Kåre Kolnes Rektor KVH  

    
 

     T = tilstede          F = Forfall          IK  = Ikke innkalt      
 

Åpningsord: Arvid Lodden – Jer 50,20 – Bønn  
 

Referent: Arvid Lodden  

 
Sakliste: 
 
Sak   1-17  Saksliste og innkalling 
 
Sak   2-17  Referat fra RS-møte 14.12.2016 
 
Sak   3-17  Orienteringer  
 
Sak   4-17  Personalsaker 
 
Sak   5-17  Møte med Tryggheim Forus, Tryggheim Strand og KVH 
 
Sak   6-17  Veiledningsråd 
 
Sak   7-17  Styrerepresentanter til Utsyn Ungdomssenter 
 
Sak   8-17  Ført i regionstyrets B-protokoll 
 
Sak   9-17  Andre referater 
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Sak  1-2017    Sakliste og innkalling 
   

Vedtak: 
Regionstyret har ingen merknader til innkalling og sakliste.  

 
 
 

Sak  2-2017    Referat fra RS-møte 14.12.2016 

 
Vedtak: 
Regionstyret godkjenner A- og B-protokoll fra sitt møte 14.12.2016 uten merknader. 

 
 
 

Sak  3-2017    Orienteringer 
 

1) UNyttårsarrangement 

Det har kommet mange og svært gode tilbakemeldinger både på Nyttårsmøte på Tryggheim og 

Arbeidermøte på Solgry. Begge arrangementa hadde god oppslutning. Det vurderes om vi for ettertid skal 

ha et barneopplegg lørdagen under Nyttårsmøtet.  

 

2) Logos 

Logos er regionens nye bibelundervisning for ungdom mellom 16 og 32 år. Samlingene er annenhver 

mandag med to undervisningstimer hver kveld. Møtested er Ebeneser på Ganddal. På de to første 

samlingene var det 90 og 106 deltakere. 

 

3) UL til Kongeparken 

 Styringsgruppa for UL (Ung Landsmøte) ønsker å inngå en langsiktig leieavtale med Kongeparken og vil 

plassere UL på Ålgård fra og med 2017. Bakgrunnen for dette er at styringsgruppa ikke ser det mulig å få 

UL til å gå i balanse andre steder enn i Kongeparken. UL arrangeres av NLM Ung i samarbeid med ImF 

Ung. 

 

4) Regionårsmøte 2017 

Regionstyret ble informert om arbeidet med programmet for regionårsmøtet.  

 

5) Regnskap for 2017 

 Regnskap for 2017 viser en gaveinntekt på 47,26 millioner kroner. Dette er 2,38 millioner kroner under 

budsjettet og 1,0 millioner mindre enn i 2015. Faste givertjeneste har steget med 1 million kroner i 

forhold til 2015, mens enkeltgaver og gaver fra misjonsfellesskapene har gått ned med henholdsvis 1,5 og 

0,75 millioner kroner.  

 Driftskostnadene ble på 21,34 millioner kroner, som er nesten 2 millioner under budsjettet. 

Hovedårsaken til dette er ledige stillinger og langtidssykemeldte. Kostnadene ble 500.000 høyere enn i 

2015.  

 Regionbidraget for 2016 ble på 29,8 millioner kroner. Dette er 500.000 under budsjett, og 1,4 millioner 

kroner lavere i 2015. 

 

6) Ført i regionstyrets B-protokoll 

 

Vedtak: 
Regionstyret tar informasjonen til orientering. 
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Sak   4-2016    Personalsaker 
 

1) Ført i regionstyrets B-protokoll  

 
2) USondre Bø - oppsigelse 

 Mail av 9.1.2017 fra Sondre Bø med oppsigelse fra sin stilling som teamkoordinator ved Lundeneset VGS 

fra 1.08.2017. 

 
Vedtak: 
Regionstyret tar oppsigelsen fra Sondre Bø til etterretning og vil rette en hjertelig takk for tjenesten i 
misjonen. 

 
 
 

Sak   5-2017 Møte med Tryggheim Forus, Tryggheim Strand og KVH 
 

 Bakgrunnen for saken er at Tryggheim Strand og KVH (Kristen videregående skole Haugalandet) står foran 

store byggeprosjekter, og Tryggheim Forus har planer om å søke godkjenning for en videregående 

dagskole. Skal dette lykkes er vi avhengig av å få hele regionen med i satsingen.  

 Fra samtalen:  
o NLM har lange tradisjoner for å tenke offensivt og strategisk i skolearbeidet, noe vi har høstet rik 

frukt av i vårt arbeid. I Region sørvest når vi hver dag bortimot 1300 elever. Dette gjør skolearbeidet 
til vårt største barne- og ungdomsarbeid. I tillegg gir skolene oss stor kontaktflate med foreldre. Det 
er derfor strategisk å investere ressurser i dette arbeidet. 

o Skal satsingen lykkes er vi helt avhengig av at arbeidet forankres i regionen og at misjonsfolket får 
eierskap til det. Vi må presentere skolene som regionskoler. Det er spesielt viktig i en oppstartsfase.  

o Misjonsfolket kan gi viktige bidrag gjennom forbønn, ved å tale vel om skolene, komme med 
oppmuntringer til de ansatte, gi økonomiske støtte gjennom gaver og rentefrie lån. Det siste er ikke 
minst viktig i en etableringsfase.  

o Tips: Gi «abonnement» på noen skoleår i dåps- eller konfirmasjons-gave. 
o Det er mange kamper som må kjempes i skolearbeidet, ikke minst i en oppstartfase. Støtte og 

oppmuntringer fra misjonsfolket gir styrke i denne kampen. 
o Klarer vi å rekruttere ansatte? Så langt har det gått bra. Men spørsmålet må tas på alvor. Vi må være 

med å be fram lærerkallet.  
o Det er regionstyret som har hovedansvaret for å få fram et lokalt engasjement. Dette kan gjøres 

gjennom:  
 Ansatte. De kan være viktige bidragsytere med å bære visjonen ut. Saken bør derfor være 

tema på arbeidersamlinger framover.   
 Forkynnelsen. Bevisstgjøre kristne foreldre for hvilket ansvar de har for sine barn, og hvor 

viktig disse skolene er for barna. Skolene er en hjelp for foreldre i å oppdra sine barn i den 
kristne tro.  

 Å organisere møtepunkter mellom misjonsfolket og skolene. Det er krevende for de ansatte, 
særlig i en oppstartfase, å være mye ute i feltet. Skolene trenger hjelp til å treffe folket.  

 Se ellers et mer utfyllende referat fra samtalen. 

 
UVedtak: 
Regionstyret er takknemlig for en nyttig og konstruktiv samtale om skolearbeidet, og ber administrasjonen 
følge opp det videre arbeid i saken.  

 
 
 

Sak   6-2017    Veiledningsråd 
 

Vedtak: 
Regionstyret ser behovet for at regionleder blir avlastet i krevende saker som angår lokale forhold, men 
føler behov for å gå en runde til før en tar endelig avgjørelse i saken. Regionstyret ber Arbeidsutvalget 
drøfte saken videre.  
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Sak   7-2017    Styrerepresentanter til Utsyn ungdomssenter 
 

Vedtak: 
Regionstyret godkjenner de foreslåtte kandidater som nye medlemmer i styret for Utsyn Ungdomssenter. 

 
 
 

Sak    8-2017   Ført i regionstyrets B-protokoll  
 

 
 

Sak    9-2017 Andre referater 
    

A)    UTil godkjenning 
1) AU – møte 170110 

2) Utsyn Ungdomssenter budsjett 2017 

3) Radio Sørvest – budsjett 2017 

 

Vedtak: 
Regionstyret godkjenner referat fra AU-møte og budsjett 2017 for Utsyn og Radio Sørvest. 

     

  
 
 
 


