Referat A-protokoll
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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
F Arnt Magne Granberg
T Arvid Lodden

Regionleder
Ung-Leder
Administrasjonsleder

T = tilstede

IK = Ikke innkalt

F = Forfall

Åpningsord: Heidi Klingsheim – Esra 1,1-3; 3,3-6, 10-13 – Bønn
Sakliste:
Sak 42-2017 Sakliste og innkalling
Sak 43-2017 Referat fra RS-møte 7.6.2017
Sak 44-2017 Orienteringer
Sak 45-2017 Handlingsplan 2017-2020
Sak 46-2017 Ført i regionstyrets B-protokoll
Sak 47-2017 Vea bedehusforsamling – godkjenning av vedtekter
Sak 48-2017 Talere til regionarrangement
Sak 49-2017 Fungerende regionleder i regionleders fravær
Sak 50-2017 Andre referater
Sak 51-2017 Forsamlingsutvikler
Sak 52-2017 Møteplan for RS
Sak 53-2017 Ført i regionstyrets B-protokoll

Referent: Arvid Lodden
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Sak 42-2017 Sakliste og innkalling
Vedtak:
Sak 48-2017 flyttes til sak 44. I tillegg ble det meldt inn en ny sak som tas som sak 51-2017. Regionstyret har
ellers ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 43-2017 Referat fra RS-møte 17.6.2017
Vedtak:
Regionstyret godkjenner A- og B-protokoll fra sitt møte 17.6.2017 uten merknader.

Sak 44-2017 Orienteringer
1) Regionstyrets ansvar og oppgaver
• Vedlagt innkalling: Styringsdokument for regionstyret NLM Region sørvest.
• Regionstyret hadde en samtale om regionstyrets ansvar og oppgaver, styreinstruks for regionstyret og
retningslinjer om habilitet/inhabilitet
• Det kom fram forslag om å ha
o en bolk i hvert styremøte der det gis rom for samtale om arbeidet.
o møte med styreledere for heleide bedehus.
2) Godkjennelse av fast ansettelse
• Brev av 21.6.2017 fra hovedstyret med godkjennelse av ansettelse av Christoffer Inge Hovda som
forsamlingsleder i Salem, og Jan Helge Aarseth som forsamlingsleder i IKF Salem.
3) Fjelltun Eiendom
Fjelltun Eiendom har hatt sitt første styremøte etter nedleggelsen av Fjelltun bibelskole og konstituert
seg med Jan Ove Selstø som formann og Kolbjørn Bø som nestformann. Andre styremedlemmer er Sissel
Marie Bjerga, Øystein Frøysa og Kåre Lid. Birger Helland er tilsatt som ny daglig leder. Styret har nedsatt
en gruppe som skal arbeide videre med hva Fjelltun skal brukes til. Regionstyret inviteres til å komme
med forslag til bruk av lokalene.
4) Fra sommerens arrangement
• Sommerleirene
Deltagertallet på årets sommerleirer var litt lavere enn tidligere. En leir ble avlyst grunnet få deltagere, og
en annen fordi det var for få ledere. En komite har startet arbeidet med PR, ledelse og leirmateriale.
• Sommertreff
Sommertreff samlet fult hus og ble et godt gjennomført arrangement. Flere gav til kjenne at de ønsket å
ta imot Jesus.
• UL
Det har kommet mange gode tilbakemeldinger fra UL. Det største er at over 20 ungdommer gav til kjenne
at de hadde tatt imot Jesus.
NLM ung sørvest var tilstede med stand også i år! Vi opplever det veldig positivt å få brukt en slik arena til
å vise «ansikt» utad! Vi får knytte nye bekjentskap og forsterker allerede eksisterende relasjoner. Frukten
av det er at vi enklere får ungdommer med på våre arrangement og i arbeidet som drives. Materiellet vi
delte ut i år gikk på «hvorfor og hvordan melde inn laget ditt i NLM», leirlederrekruttering, og visittkort
for Logos bibelundervisning.
•
«Vi over 60»
Nesten 100 deltagere, flere av de fra andre regioner, var samlet på Lundeneset. Det ble en fin samling
med en god stemning i flokken.
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•

«Fra Hei til Hav»
Leiren ble arrangert for 14. gang dette. 34 deltakere, flere av de fra andre regioner, hadde Energihotellet
på Nesflaten som base for mange flotte fjellturer. Detvar en god stemning og fine møter.
• Sommerbibelkurs Holmavatn
Deltagelsen var god med ca. 40 faste, som er flere enn i 2016. I tillegg var det mange som kom på
dagsbesøk. Det var gode tilbakemeldinger fra takknemlige deltagere.
• Evjetun bibelcamp
Vi har dette året hatt en liten fot innenfor bibelcampingen på Evjetun. Neste år blir vi med å arrangerer
campingen. Fulle hus de to siste ukene. Flotte møter og gode stemning.
5) Regnskap pr. 31.7.2017
• Regnskapsrapport pr. 31.7.2017 viser en gaveinntekt på 21,68 millioner kroner. Dette er 2 millioner
kroner under budsjettet og 970.000 mindre enn ved same tid i fjor.
• Driftskostnadene ligger på 11,6 millioner kroner, som er 1 million kroner under budsjettet og 104.000
høyere enn fjoråret.
• Regionbidraget som er på 12,4 millioner kroner, er 730.000 under det som er budsjettert, og nesten 1
million kroner mindre enn ved samme tid i 2016.
• Regionstyret hadde en samtale om økonomien med vekt på den store nedgangen i gaveinntektene.
6) Regionårsmøte 2018
• Regionårsmøtet 2018 vil bli arrangert på nordsiden. Den er flyttet til siste helgen i mai for å unngå
kollisjon med Sangfestival i Skudenes. En lokal gruppe ser på mulige lokaler på Vea og Bokn.
7) Ført i regionstyrets B-protokoll
Vedtak:
Regionstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 45-2017 Handlingsplan 2017 - 2020
•
•

Vedlagt innkalling: Forsalg til handlingsplan for 2017-2020
Handlingsplanen, som er til internt bruk, vil få en årlig gjennomgang der en går gjennom hva som er gjort
og hva som bør endres.

Vedtak:
Regionstyret godkjenner forslag til handlingsplan for 2017-2020 med de justeringer og tillegg som kom fram
i samtalen.

Sak 46-2017 Ført i regionstyrets B-protokoll

Sak 47-2017 Vea bedehusforsamling – godkjenning av vedtekter
•

Vedlagt innkalling: Vedtekter for Vea Bedehusforsamling vedtatt på stiftelsesmøte 13.06.2017

Vedtak:
Regionstyret godkjenner de framlagte vedtekter for Vea Bedehusforsamling.
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Sak 48-2017 Talere til regionarrangement
•

Regionstyret hadde en samtale om talere til Nyttårsmøte, Arbeidermøte på Solgry og Regionårsmøte i
2018.

Vedtak:
Regionstyret ber administrasjonen følge opp forslag til talere som kom fram i møtet.

Sak 49-2017 Fungerende regionleder i regionleders fravær
Vedtak:
Regionstyret ber Arvid Lodden fungere som regionleder i regionleders fravær.

Sak 50-2017 Andre referater
Referater til orientering
1) Lundeneset – styremøte 170606
2) Tonstadli – GF 2017 protokoll
3) NLM Gjenbruk Kvinesdal – styremøte 170606
4) Områdeutvalg Sunnhordland – møte 170613
5) NLM-Barnehagene AS – styremøte 170628
6) Fjelltun Eiendom – styremøte
Vedtak:
Regionstyret tar de framlagte referater til orientering.

Sak 51-2017 Forsamlingsutvikler
•

•

Det har kommet flere henvendelser fra misjonsfellesskap og grupper som vurderer å starte en
misjonsforsamling. Regionstyret har også i sin handlingsplan et mål om 10 nye misjonsforsamlinger innen
2018. Skal vi makte å følge opp disse på en god måte mener administrasjonen at det er behov for en
ansatt til å følge opp alle disse.
NLM Norge har gitt uttrykk for et sterkt ønske om at regionen tilsetter en forsamlingsutvikler, og sier at
økonomien ikke må være et hinder i en så strategisk viktig stilling.

Vedtak:
Regionstyret går inn for å lyse ut en prosjektstilling over 2 år som forsamlingsutvikler i regionen.

Sak 52-2017 Møteplan 2017-2018 for RS
Vedtak:
Regionstyret vedtar denne endring i sin møteplan for 2017-2018:
• 23. januar flyttes til 26.-27. jan
• 24. april flyttes til 25. april
• 2. juni flyttes til 26. mai
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Sak 53-2017 Ført i regionstyrets B-protokoll

Egil Svela
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Håvard Brekkå
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Werner Larsen

