Referat A-protokoll
Møte:

Sted:
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Regionkontoret

Møtenr.:

Dato:
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Fra regionstyret:
Egil Svela
Jan Ove Selstø
Dagfinn Brandsæter
Håvard Brekkå
Brith Halvorsen
Heidi Klingsheim
Ove Sandvik
Ståle Halsne
Stein Aarsland
Erik Malde

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

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

Regionleder
Ung-Leder
Administrasjonsleder

T = tilstede

IK = Ikke innkalt

F = Forfall

Åpningsord: Dagfinn Brandsæter – Luk 7, 44-50 – Bønn

Referent: Arvid Lodden

Sakliste:
Sak 10-2017 Sakliste og innkalling
Sak 11-2017 Referat fra RS-møte 24.1.2017
Sak 12-2017 Orienteringer
Sak 13-2017 Personalsaker
Sak 14-2017 Valg av styrerepresentanter
Sak 15-2017 Utsyn ungdomssenter – søknad om navneendring
Sak 16-2017 Lovendringer Dirdal misjonsforsamling
Sak 17-2017 Godkjenning av årsmelding og regnskap for Radio Sørvest
Sak 18-2017 Rekruttering
Sak 19-2017 Andre referater

Referat A-protokoll
Sak 10-2017 Sakliste og innkalling
Vedtak:
Regionstyret har ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 11-2017 Referat fra RS-møte 24.1.2017
Vedtak:
Regionstyret godkjenner A- og B-protokoll fra sitt møte 24.1.2017 uten merknader.

Sak 12-2017 Orienteringer

1) Regionårsmøte 2017
Vedlagt innkalling: «Regionårsmøte – Program med ansvarsfordeling».
2) Antatt behov for lokaliteter til Tryggheim Forus
Kopi av brev av 21.2.2017 fra Tryggheim Forus til Norrøna Eiendom med informasjon om antatt behov for
framtidige lokaliteter.
3) Årsmøter
Regionleder informerte om mange gode årsmøter som vitner om et jevnt over godt arbeid.
Jan Ove Selstø informerte om et godt årsmøte i Dirdal misjonslag som har gått over til misjonsforsamling.
Dagfinn Brandsæter informerte fra årsmøte i Bremnes fellesforening.
4) Regnskap 2016
Gaveinntektene ble på 47,26 millioner kroner, som 2,38 millioner under budsjett og 1,03 millioner mindre
enn i 2015.
Driftskostnadene ble på 21,30 millioner kroner. Dette er 1,97 millioner under budsjett og 458.000 kroner
mer enn året før.
Regionbidraget endte på 29,83 millioner kroner, som er 466.000 under budsjett, og 1,36 millioner kroner
mindre enn i 2015.
5) Nye utsendinger
 Torill og Lars Kristian Torsen har takka ja til ansettelse i Øst-Afrika. Torill skal være lærer ved NCS Nairobi.
Lars Kristian kommer fra Rennebu i Trøndelag, og Torill fra Gilja i Rogaland. De er for tiden bosatt i
Sandnes.
6) Hva kan NLM bidra med i gravferd
Det er utarbeidet en informasjon om hva NLM kan bidra med i gravferd. Informasjonen blir lagt ut på
regionens hjemmeside.
7) Ført i regionstyrets B-protokoll
Vedtak:
Regionstyret tar informasjonen til orientering.
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Sak 13-2017 Personalsaker
1) Geir Tore Salmelid – søknad om permisjon
Vedtak:
Regionstyret godkjenner søknad fra Geir Tore Salmelid om permisjon i tidsrommet 1.8.2017 – 31.7.2019 fra
stillingen som IKF medarbeider for å reise ut i tjeneste for NLM Utland.
2)
a)

Diverse stillinger og ansatte

UU

Forkynnerstillingen på nordsiden

Vedtak:
Regionstyret vedtar at den tidligere utlyste forkynnerstillingen på nordsiden gjøres om til to
ettåringstillingstillinger for skoleåret 2017/18, og at nordsiden prioriteres i disponeringen av stillingene.
b) Forsamlingsleder Salem og IKF
Vedtak:
Regionstyret vedtar at det lyses ut
- 100 % stilling som forsamlingsleder for Salem Misjonsforsamling
- 50 % stilling som forsamlingsleder for IKF i Salem Misjonsforsamling
- 50 % vikariat som kontorsekretær i IKF med mulighet for andre oppgaver i IKF-arbeidet.
c)

Ført i regionstyrets B-protokoll

d) Kari Synnøve Nord-Varhaug
Vedtak:
Regionstyret vedtar at Kari Synnøve Nord-Varhaug får utvidet sin stilling til 80 % fra 1.8.2017.
e) Anne Kristine Rosberg
Egil Svela sa seg inhabil i denne saken og tilbød seg å fratre under behandlingen, men regionstyret mente det
ikke var nødvendig.
Vedtak:
Regionstyret tar til etterretning at Anne Kristine Rosberg går ned i 30 % stilling fra 1.3.2017.
f)

Ført i regionstyrets B-protokoll

g)

Områdearbeider Rennfast

Vedtak:
Regionstyret vedtar at det lyses ut en 20 % stilling som områdearbeider i Rennfast.

Sak 14-2017 Valg av styrerepresentanter
Vedtak:
Regionstyret innstiller overfor generalforsamlingene for våre skoler og Tonstadli de foreslåtte kandidater til
styrene, og ber administrasjonen i samarbeid med AU komplettere eventuelle mangler i samsvar med
samtalen i styret.
Regionstyret godkjenner de foreslåtte kandidater til regionens leirsteder, Radio Sørvest og IKF, og ber
administrasjonen i samarbeid med AU komplettere eventuelle mangler i samsvar med samtalen i styret.
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Sak 15-2017 Utsyn ungdomssenter – søknad om navneendring
Vedtak:
Regionstyret godkjenner forslaget fra styret for Utsyn ungdomssenter om navneendring av senteret til
Utsyn misjonssenter.

Sak 16-2017 Lovendringer Dirdal misjonsforsamling
Vedtak:
Regionstyret godkjenner framlagte lover for Dirdal misjonsforsamling.

Sak 17-2017 Godkjenning av årsmelding og regnskap for Radio Sørvest
Vedtak:
Regionstyret godkjenner årsmelding og regnskap for 2016 for Radio Sørvest, men merker seg at
regnskapene for radioen har vist underskudd i flere år og ber styret arbeide for å komme i balanse.

Sak 18-2017 Rekruttering
Regionstyret hadde en lengre samtale om rekruttering og tar dette med fra samtalen:
 NLM er en stor organisasjon med et mangfold av arbeidsoppgaver som vi trenger både ansatte og
frivillige til å gå inn i. Det gjelder oppgaver knyttet til våre mange institusjoner, i regionen og på det lokale
planet. Derfor er behovet for rekruttering stort.
 Rekruttering er både et kortsiktig, men først og fremst et langsiktig arbeid. Vi må jobbe målbevisst med
enkeltmennesker mens de er under utdanning. Ansvaret for rekruttering må ligge på oss alle.
 Forkynnerkallet er sentralt i vårt arbeid. Hvordan kan vi løfte fram dette kallet slik at det blir høynet? Det
må være rom for å prøve nye forkynnernådegaver. Det er helt avgjørende at vi jobber med dette og
fanger opp nådegaver og leder de inn i tjenesten. Vi står snart foran et generasjonsskifte i
forkynnerstaben. Det må rekrutteres så tidlig at vi ikke kommer i mangel på forkynnere.
 I rekrutteringsarbeidet er det viktig å ha god kontakt med våre skoler, ikke minst bibelskolene. Også NLAskolene er viktige arenaer for å formidle kallet til å gå inn i skole, barnehage m.m.
 I ung avdeling arbeides det målbevisst med å følge opp en gruppe ungdommer som har andakter. Dette
er eksempel på en bevisst og god rekruttering.
 Alle ledige stillinger skal minst lyses ut på nlm.no. Men vi må i større grad arbeide samtidig med å
utfordre og kalle personer til tjeneneste, også personer som står i annet arbeid. Vi må lete bredere.
 Vi sliter med å rekruttere fra egne rekker. Kallsforkynnelsen skulle vært sterkere framme. De som reiser
må i enda større grad formidle misjon og behovet for ansatte og frivillige til vårt arbeid. Dette har vært
tema på arbeidersamlinger, og må fortsatt være det.
 Det er viktig at det personlige vitnesbyrd lever og blir elsket fram i våre forsamlinger. Gjennom det kan
nye forkynnernådegaver komme til syne. Det er også viktig at forkynnere tar med seg personer som kan
ha vitnesbyrd. Dette kan bidra til å gi klarhet i et eventuelt forkynnerkall.
 Rekruttering er også en aktuell sak å ta opp under GF for skolene, regionårsmøte og presenteres i
regionbladet.
 Tjenesten må knyttes til nådegaver. Det må bli et nødrop ut til misjonsfolket om å be Gud drive ut
arbeidere.
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Sak 19-2017 Andre referater
A) Til godkjenning
1) AU – møte 170301
2) BUR – møte 170208
Vedtak:
Regionstyret godkjenner de framlagt referater.
B)
1)
2)
3)

Til orientering
Holmavatn – styremøte 170214
Lasseliten barnehage – styremøte 161102 og 170122
NLM Gjenbruk Kvinesdal – styremøte 170306

Vedtak:
Regionstyret tar de framlagte referater til orientering.

