
 

 

 
Referat A-protokoll 

  
Møte: 

Regionstyret 
Sted: 

Regionkontoret 
Møtenr.: 

8 – 2018 
Tidspunkt: 

21. august 2018 kl. 17 – 21.15 
  

 

 Fra regionstyret:   

T Jan Ove Selstø Formann  

T Egil Svela Nestformann  
T Håvard Brekkå Styremedlem  

T Torill Voll Haaland Styremedlem  

T Heidi Klingsheim Styremedlem    

T Werner Larsen Styremedlem   

T Jostein Skartveit Styremedlem   
F Per Gunvald Haaland 1. varamedlem 

T Jon Håvard Gundersen 2. varamedlem  

IK Bjørn Malde                            3. varamedlem  

 Fra administrasjonen:   

T   Kolbjørn Bø Regionleder  

T   Arnt Magne Granberg Ung-Leder   
T   Arvid Lodden Administrasjonsleder  

    
 

       T = tilstede          F = Forfall          IK = Ikke innkalt      
 

Åpningsord: Jostein Skartveit – Fra Josva 1 – Bønn  
 

Referent: Arvid Lodden  

Sakliste: 
 
Sak 51-2018   Sakliste og innkalling 
 
Sak 52-2018   Referat fra RS-møte 12.6. og 26.6.2018 
 
Sak 53-2018   Orienteringer 
 
Sak 54-2018   Samtale om arbeidet 
 
Sak 55-2018   Oppfølging av frivillige forkynnere  
 
Sak 56-2018   Regionårsmøte 2019  
 
Sak 57-2018   Godkjenning av lover for Talgje misjonsforsamling 
 
Sak 58-2018   Godkjenning av lover for Ogna misjonsforsamling 
 
Sak 59-2018   Overdragelse av aksjene i Kristen Nærradio Haugaland 
 
Sak 60-2018   Ansattrepresentant i regionstyret 
 
Sak 61-2018   Jørpeland Misjonsforsamling – ønske om forsamlingsleder  
 
Sak 62-2018   Framtidige lokaler for regionkontor og pTro 
 
Sak 63-2018   Andre referater 
 
Sak 64-2018   Personalsak 
 
Sak 65-2018   Utsyn misjonssenter – endring av vedtekter 
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Sak 51-2018    Sakliste og innkalling 
 
Vedtak: 
Det ble meldt inn to nye saker som tas med ved slutten av saklisten. Regionstyret har ellers ingen 
merknader til innkalling og sakliste.  

 
 
 

Sak 52-2018    Referat fra RS-møte 12.6. og 26.6.2018 
 
Vedtak: 
Regionstyret godkjenner protokollen fra sine møter 12.6.2018 og 26.6.2018 (e-post) uten merknader. 

 
 
 

Sak 53-2018    Orienteringer  
 

1) Sommerens arrangement 

Sommertreff 

Sommertreff på Lundeneset var fulltegnet med 160 deltakere, og noen på venteliste. Det rapporteres 

om god stemning på aktivitetene, og positiv tilbakemelding på forkynnelsen. Evalueringen av treffet var 

meget god! 

UL 

Besøkstallet var høyere enn i fjor, og 40 % av deltakerne var på UL for første gang. Regionen hadde Logos 

stand med fokus på å gjøre Logos og bibelundervisningen kjent. Vi hadde også ansvaret for å arrangere 

bibelundervisning 4 dager på rad i Kristkirken. Dette samlet fult hus. Det var positiv tilbakemelding på 

forkynnelsen og mange kom til forbønn. Tonstadli fikk mye skryt for matserveringen. 

«Vi over 60» 

Arrangementet på Lundeneset samlet godt og vel 90 deltakere, i tillegg til dagsbesøkende.  Tatt i 
betraktning at dette er et GF år, og at arrangementet derfor ble flyttet til august, var oppslutning meget 
god.  
Sommerbibelkurs 

Sommerbibelkurset på Holmavatn samlet 25 faste deltakere. I tillegg kom det en del på dagsbesøk slik at 

gjennomsnittet lå på ca. 50 deltagere. Det er uheldig at det kolliderer med «Vi over 60» på Lundeneset. 

«Fra Hei til Hav» 

Dette er et samarbeid med Region sør. Det var ca. 40 deltakere med hovedvekt fra Region sørvest. Det 

var dagsturer med base på Kvåstunet.  

Evjetun bibelcamp 

Region sørvest hadde ansvar for en uke på bibelcampen, som er et samarbeid med Region sør. Det var 

godt fremmøte og gode samlinger. En person tok imot Jesus, og mange opplevde fornyelse. 

 

2) Foreløpig regnskapsrapport pr. 31.7.2018 

Regnskapsrapporten viser en gaveinntekt på 22,2 millioner kroner. Dette er 880.000 under budsjettet, 

men 500.000 mer enn ved samme tid i fjor.  

Driftskostnadene ligger på 11,3 millioner kroner, som er 770.000 kroner under budsjettet og 330.000 

under fjoråret.  

Regionbidraget, som er på 13,2 millioner kroner, er som budsjettert så langt i år, og 830.000 mer enn 

ved same tid i 2017. 

 

3) Talere til regionarrangement 

Oversikt over talere på regionarrangement for perioden 2011-2017.  
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4) GF for Kristen Nærradio Haugaland 

Det ble lagt fram i møte en tilbakemelding fra Georg Mork, regionens utsending på GF. 

 

5) Fredheim Hinna 

Prosjektgruppa har engasjert arkitektkontoret Stav for å utarbeide en mulighetsstudie om hva 

eiendommen kan brukes til. Resultatet skal være klart innen begynnelsen av oktober.  

 

6) Kristen videregående skole Haugaland 

Skolen har fått godkjenning for to yrkesfag: «Helse og oppvekst» og «Byggfag».   

Leif Kåre Kolnes har fått innvilget permisjon fra stillingen som rektor i perioden 01.09.2018 – 30.08 

2019, og gis en 50 % avdelingslederstilling i samme periode. Styret har konstituert Geirmund Monsen 

som rektor for samme periode. Kolnes er i samme periode ansatt i en 50 % stilling som prosjektleder for 

etablering av en videregående dagskole ved Tryggheim Forus.  

 

7) Personalnytt 

Jørn Helland har tatt imot en 20 % stilling som ungdomsarbeider. 

Stillingen som forsamlingsleder i Misjonshuset vil bli lyst ut igjen, nå som forsamlingsarbeider. 

Stillingen som barne- og familiearbeider i Misjonssalen vil også bli lyst ut igjen. 

 

8) David Teodor Thorsen - misjonærinnvielse 

David Teodor Thorsen ble innviet til misjonær under UL som NLM sin utsending til Japan.  

 

9) Oppstart på skolene 

Tryggheim Skular startet opp med 512 elever på videregående og 242 på ungdomsskolen.  

Lundeneset vgs startet opp med historiens største kull med 192 elever. 

Danielsen ungdomsskole Karmøy startet opp med 150 elever, derav 70 nye. 

Tryggheim Forus startet opp med 180 elever. 

 

Vedtak: 
Regionstyret tar informasjonen til orientering. 

 
 
 

Sak 54-2018 Samtale om arbeidet – Strategiplanen 2017 – 2020 pkt. 2 
 

Vedtak: 
Regionstyret hadde en nyttig og god samtale om Strategiplanen 2017-2020 pkt. 2 om forkynnerarbeidet og 
trosopplæring. Det ble gjort eget notat fra samtalen. 

 
 
 

Sak 55-2018 Oppfølging av frivillige forkynnere 
 

Vedtak: 
Regionstyret hadde en god samtale om saken og ber administrasjonen ta momentene fra samtalen med i 
det videre arbeid. Det ble gjort eget notat fra samtalen. 
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Sak 56-2018   Regionårsmøte 2019  
 

• RM 2019 blir arrangert i Klepphallen 25.-26.mai.  

 

Vedtak: 
Regionstyret velger Werner Larsen og Torill Voll Haaland som sine representer i programkomiteen for 
regionårsmøte 2019. BUR velger egne representanter. Fra administrasjonen møter regionleder og Kari 
Nordhus.   
 
 
 

Sak 57-2018   Talgje Misjonsforsamling – forslag til vedtekter 
  
 

 

 

 

Vedtak: 
Regionstyret takker for tilsendt informasjon om etablering av Talgje Misjonsforsamling, og godkjenner 
forslag til vedtekter. Regionstyret vil gi uttrykk for glede over etablering av misjonsforsamlingen, og ønsker 
Guds velsignelse over arbeidet. 

 
 
 

Sak 58-2018   Ogna Misjonsforsamling – forslag til vedtekter  
 

 

 

Vedtak: 
Regionstyret takker for tilsendt informasjon om etablering av Ogna Misjonsforsamling, og godkjenner 
forslag til vedtekter. Regionstyret vil gi uttrykk for glede over etablering av misjonsforsamlingen, og ønsker 
Guds velsignelse over arbeidet. 

 
 
 

Sak 59-2018   Overdragelse av aksjene i Kristen Nærradio Haugaland  
 

Vedtak: 
Regionstyret overdrar NLM sine aksjer i Kristen Nærradio Haugaland til de gjenværende eiere i henhold til 
den prosentandel som deres aksjer tilsvarer.    

 
 
 

Sak 60-2018   Ansattrepresentant i regionstyret 
 

• Brev fra hovedstyrets administrasjon med innstilling fra komiteen som har utredet ansattpresentasjon i 

hovedstyret og regionstyrene.  

 

Vedtak: 
Regionstyret vil be administrasjonen å gjøre en undersøkelse blant de ansatte for å kartlegge interessen 
for eventuell ansatterepresentasjon i regionstyret. 

 
 
 

Sak 61-2018   Jørpeland Misjonsforsamling – ønske om forsamlingsleder  
 

Vedtak: 
Regionstyret takker for henvendelsen fra Jørpeland Misjonsforsamling med spørsmål om å ansette en 
forsamlingsleder. Regionstyret gleder seg over voksteren og optimismen i misjonsforsamlingen, og vil 
komme tilbake til saken i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2019. 
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Sak 62-2018   Framtidige lokaler for regionkontor og pTro 
 

Vedtak: 
Regionstyret vil be arbeidsutvalget å vurdere kriterier og alternativer for nye lokaler for regionkontor.  
 
 
 

Sak 63-2018 Andre referater 
 

A)    Til godkjenning 
1) BUR – møte 180606 

Vedtak: 
Regionstyret godkjenner referatet fra BUR. 

 
B)   Til orientering 
1) Tryggheim Skular – styremøte 180529 

2) Holmavatn – styremøte 180418 

3) Utsyn – styremøte 180607 

4) Tonstadli – styremøte 180522 

5) NLM Barnehagene AS – styremøte 180608 

6) Lube barnehage – styremøte 180605 

7) Fjordsyn barnehage – styremøte 180607 

8) Utsyn barnehage – styremøte og fellesmøte med Steinar Nessa 180618 

9) Områdeutvalg Sunnhordland – møte 180621 

10) Kristen Nærradio Haugalandet – referat fra GF 2018 

11) Norrøna Eiendom – styremøte 180621 

Vedtak: 
Regionstyret tar de framlagte referater til orientering. 

 
 
 

Sak 64-2018   Personalsak  
 

Vedtak: 
Regionstyret tilsetter Medhat Nady Fragallah Youssef i en 30 % prosjektstilling over to år som IKF-
medarbeider fra 1.1.2019. 
 
 

 

Sak 65-2018   Utsyn misjonssenter – endring av vedtekter 
 

Vedtak: 
Regionstyret godkjenner framlagte forslag til endring av vedtekter for Utsyn misjonssenter med mindre 
justeringer som kom fram i samtalen. 

 
 
 
 

      


