Referat A-protokoll
Møte:

Sted:

Regionstyret

Holmavatn
Dato:

Møtenr.:

Fredag 26. januar 2018 kl. 18.00 – 22.10
Lørdag 27. januar 2018 kl. 09.00 – 15.00
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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
T2 Arnt Magne Granberg
T Arvid Lodden

Regionleder
Ung-Leder
Administrasjonsleder

T = tilstede

IK = Ikke innkalt

F = Forfall

T2 = t.o.m. sak 6

Åpningsord fredag: Werner Larsen – Jer 16,19, 24 – Bønn
Åpningsord lørdag: Heidi Klingsheim – 1. Kor 2,9 – Bønn

Referent: Arvid Lodden

Sakliste:
Sak 1-2018 Fellesmøte mellom RS, BUR og styret for Holmavatn
Sak 2-2018 Fellesmøte mellom RS og BUR
Sak 3-2018 Sakliste og innkalling
Sak 4-2018 Referat fra RS-møte 28.11.2017
Sak 5-2018 Orienteringer
Sak 6-2018 Budsjett 2018 - prioriteringer
Sak 7-2018 Fjelltun Eiendom
Sak 8-2018 Utøvelse av eierskap til NLM-skolene - høring
Sak 9-2018 Lura Misjonsforsamling – endring av lover
Sak 10-2018 Samtale om arbeidet – forvaltning av våre forkynnerressurser
Sak 11-2018 Andre referater
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Sak 1-2018

Fellesmøte mellom RS, BUR og styret for Holmavatn
Vedtak:
Regionstyret hadde en god samtale med styret for Holmavatn og Barne- og ungdomsrådet med hovedvekt
på utfordringer og muligheter knyttet til leirarbeidet. Det ble gjort eget notat fra samtalen.

Sak 2-2018

Fellesmøte mellom RS og BUR
Vedtak:
Regionstyret hadde en god samtale med Barne- og ungdomsrådet under temaet «Morgendagens bedehus».
Det ble gjort eget notat fra samtalen. Regionstyret vil komme tilbake til saken i et senere møte.

Sak 3-2018

Sakliste og innkalling
Vedtak:
Regionstyret har ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 4-2018

Referat fra RS-møte 28.11.2017
Vedtak:
Regionstyret godkjenner A- og B-protokoll fra sitt møte 28.11.2017 uten merknader.

Sak 5-2018

Orienteringer
1) Regionårsmøte 2018
Vedlagt innkalling: Referat fra møte 180118 i programkomite for Regionårsmøte.
Regionleder gav utfyllende kommentarer fra programarbeidet.
Tema for panelsamtalen blir «Morgendagens bedehus». Arbeidsutvalget bes finne personer til samtalen
og stikkord for samtalens innhold.
2) Julemesser
Vedlagt innkalling: Resultat julemesser 2017.
Innbetalingen til regionen ble på ca. 5,65 millioner kroner som er ca. 550.000 mindre enn i 2016. Noen
messer arrangeres annenhvert år.
Administrasjonen bes prøve å få samle representanter fra julemessene til en samling for å utveksle ideer
og skape et kreativt samarbeid om julemessene.
3) Fredheim Hinna
Komiteen som ser på bruken av eiendommen knyttet til Fredheim Hinna har startet sitt arbeid og legger
opp til at det skal være ferdig innen 1.10.2018. Komiteen vil ta kontakt med NLM-Barnehagene, NLM
Gjenbruk og IKF for sonderinger for å høre om det er aktuelt med en felles utnyttelse av arealet.
4) Ført i regionstyrets B-protokoll
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5) Arbeidsmiljøundersøkelsen
NLM har gjennomførte en arbeidsmiljøundersøkelse for ansatte høsten 2017. Resultatet er jevn over bra
for Region sørvest, men det er også et forbedringspotensiale på enkelte områder.
Undersøkelsen, med en handlingsplan, vil bli lagt fram i neste møte
6) Vea Bedehusforsamling
Regionleder har fylgt opp saken i forrige møte, og har hatt et positivt møte med representanter for styret
for Vea Bedehusforsamling.
7) Ført i regionstyrets B-protokoll
Vedtak:
Regionstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 6-2018

Budsjett 2018 – prioriteringer
Vedtak:
Regionstyret hadde en lang og god samtale om den økonomiske situasjonen i lys av regnskap for 2017 og
budsjett for 2018. Regnskapet viser en nedgang i inntektene på ca. 500.000 kroner og nesten 3 millioner
under budsjett for 2017. Regionstyret mener vi må ta hensyn til denne utviklingen og ser det nødvendig å
redusere kostnadene for å opprettholde regionbidraget. Styret ser det vanskelig å gjøre alt innenfor årets
budsjett, og vil derfor ta det over to år.
Regionstyret går derfor inn for å redusere personalkostnadene ved å ikke ansette i noen av de ledige
stillingene, og å foreta interne endringer i oppgaver for noen av våre ansatte.
Regionstyret vil samtidig arbeide for å styrke inntektene.
Regionstyret samtalte også om viktigheten av kallsforkynnelse og misjonsformidling i våre møter og
forsamlinger, og utfordringen med å formidle informasjon fra arbeidet i våre sensitive områder.

Sak 7-2018

Ført i regionstyrets B-protokoll

Sak 8-2018

Utøvelse av eierskap til NLM-skolene - høring
Vedtak:
Regionstyret er glad for at det blir satt fokus på utøvelse av eierskap til NLM-skolene og gir sin tilslutning til
innholdet i notatet.

Sak 9-2018

Lura Misjonsforsamling – endring av lover
Vedtak:
Regionstyret godkjenner de framlagte endringer til lover for Lura Misjonsforsamling.

Sak 10-2018 Samtale om arbeidet – forvaltning av våre forkynnerressurser
Vedtak:
Regionstyret hadde en nyttig og god samtale om forvaltning av våre forkynnerressurser som vil bli tatt med
i det videre arbeid. Det ble gjort eget notat fra samtalen.
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Sak 11-2018 Andre referater
A) Til godkjenning
1) AU – møte 170109
Vedtak:
Regionstyret godkjenner de framlagte referater.
B)
1)
2)
3)
4)

Til orientering
Lundeneset – styremøte 171129
NLM Barnehagene – styremøte 171213 og 180102
KVH – styremøte 180117
Utsyn – styremøte 171123

Vedtak:
Regionstyret tar de framlagte referater til orientering.

