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Sak 28-2019 Innkalling sakliste
Vedtak:
En ny sak ble meldt inn og tas med under sak 31. Regionstyret har ellers ingen merknader til innkalling og
sakliste.

Sak 29-2019 Referat fra epostmøte 6.2.2019 og RS-møte 12.3.2019
Vedtak:
Regionstyret godkjenner protokollene fra sine møter 6.2.2019 (e-post møte) og 12.3.2019 uten merknader.

Sak 30-2019 Orienteringer
1) Regnskapsrapport pr. 31.3.2019
• Regnskapsrapporten viser en gaveinntekt på 8,1 millioner kroner. Dette er 308.000 kroner under
budsjettet, og 92.000 mindre enn ved samme tid i fjor.
Driftskostnadene ligger på 5,77 millioner kroner, som er 465.000 kroner under budsjettet og 254.000
under fjoråret.
Regionbidraget som er på 2,88 millioner kroner, er 36.000 under det som er budsjettert, og 331.000
kroner mindre enn ved same tid i 2018.
2) Solgry ungdoms- og misjonssenter
Brev av 25.3.2019 ad. nedleggelse av Arbeidermøte på Solgry
3) Nye lokaler for regionkontor

•

•

AU hadde 9.4. et møte med representanter for NLM Sandnesporten AS, og gjorde dette vedtak i sak 132019:
«Arbeidsutvalget takker for orienteringen, og synes de framlagte planer er interessante og visjonære.
Arbeidsutvalget ønsker å gå videre i vurderingen av dette alternativet som framtidig regionkontor, og
ber administrasjonen invitere de som jobber i nåværende lokaler til et allmannamøte der NLM
Sandnesporten AS presenterer planene. Videre må den enkelte avdeling se på sine kontorarealer og
komme med en tilbakemelding.
Arbeidsutvalget tar sikte på at saken er ferdigbehandlet før sommeren.»
Allmannamøtet gav en positiv respons på de framlagte planer for en eventuell flytting av regionkontoret
til den gamle brannstasjonen i Sandnes, men hadde samtidig noen spørsmål og merknader til planene.

4) Ola Vold
Misjonær Ola Vold er plassert i Region sørvest i en 30 % stilling i tidsrommet 9.5.2019 – 9.5.2020 som
barne- og ungdomsarbeider.
5) Tryggheim Forus Videregående skole – søknad om kollekt
Regionstyret har i sak 59/2014 gjort vedtak om at det året en ny skole starter opp, blir det gitt anledning
til å ta opp en kollekt under årsmøtedelen på regionårsmøtet. Med bakgrunn i dette vedtak har
administrasjonen innvilget søknad om kollekt fra Tryggheim Forus Videregående skole.
6) Administrasjonsleder ung avdeling
Inger Line Indrebø har takket ja til stillingen som administrasjonsleder på ung avdeling.
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7) Fra arbeidet
• Konfirmasjon
Det har vært noen fine konfirmasjoner i NLMs regi disse stedene: Klepp, Kvitsøy, Nærbø, Riska, Salem,
Ølensvåg og Årdal.
• 1. mai-møte på Tryggheim vgs
Det ble gode samlinger og bra oppslutning om møtene.
• Forbønnshandling
Regionen har hatt en forbønnshandling for to nye utsendinger som skal ut som kristent fagpersonell.
• GF på skolene
Tilbakemeldingene fra generalforsamlingene for våre skoler forteller at det drives et godt og positivt
arbeid gjennom skolene.
• Evangeliseringskurs
Det ble arrangert evangeliseringkurs på Ersdaltun med 35 deltakere første helgen i mai. Det kom mange
positive tilbakemeldinger etter kurset.
• Vågen bedehusforsamling
Forsamlingen, som er et samarbeid mellom IMF og NLM, er nå stiftet.
8) Samtalen under årsmøte
Regionstyret hadde en samtale om tema og opplegg rundt samtalen på regionårsmøtet.
Vedtak:
Regionstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 31-2019 Personalsaker
1) Misjonssalen Sandnes – forsamlingsarbeider i 50 %
Vedtak:
Regionstyret tilsetter Bruno L. Hersdal i en 50 % stilling i Region sørvest fra 1.6.2019, for tiden plassert som
forsamlingsarbeider i Misjonssalen Sandnes.
2) Barn og ungdomsarbeider med fokus på barnehagene i 40-100 %
Vedtak:
Regionstyret går inn for å dele stillingen og tilsetter
• Norene Sørdal i en 20 % stilling som barne- og ungdomsarbeider i Region sørvest med fokus på
barnehagene fra 1.8.2019.
• Sigrid Voster i en 40 % stilling som barn- og ungdomsarbeider i Region sørvest fra 1.8.2019.
3) Fellesskapsutvikler i 50 %
Vedtak:
Regionstyret tilsetter Siren K. Moi i en 50 % stilling som felleskapsutvikler i Region sørvest fra 1.8.2019.
4) Kari Synnøve Nord-Varhaug – søknad om permisjon
Vedtak:
Regionstyret innvilger søknaden fra Kari Synnøve Nord-Varhaug om 2 års permisjon fra stillingen som
barne- og familiearbeider i regionen fra 1.8.2019.
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5) Ledige stillinger
Regionleder informerte om status for ledige stillinger.
Vedtak:
Regionårsmøtet tar informasjonen til orientering.
6) Håkon Åreskjold - oppsigelse
Vedtak:
Regionstyret tar oppsigelsen fra Håkon Åreskjold som prosjektleder for Sommertreff Lundeneset
til etterretning, og vil rette en hjertelig takk for tjenesten i misjonen.
7) Inger Line Indrebø – søknad om permisjon og støtte til studie
Vedtak:
Regionstyret godkjenner søknad fra Inger Line Indrebø om 4 uker permisjon og støtte i forbindelse med et
årsstudium i sjelesorg. Studiet kommer inn under kategorien «Studier godkjent av NLM for støtte».

Sak 32-2019 Misjonssalen Sandnes – søknad om ny stilling
Vedtak:
Regionstyret er positiv til søknaden fra Misjonssalen Sandnes om en 20 % prosjektstilling som
forsamlingsutvikler i to år.

Sak 33-2019 Samtale om arbeidet – Strategiplanen 2017 – 2020 pkt. 6-7
Vedtak:
Regionstyret hadde en nyttig og god samtale om Strategiplanen 2017-2020 med pkt. 6 Skole- og
institusjonsarbeidet og pkt. 7 «Media». Det ble gjort eget notat fra samtalen.

Sak 34-2019 Fellesarrangement med stiftelsen MorFarBarn mellom IMF og NLM
Vedtak:
Regionstyret takker ja til invitasjonen fra Imf Rogaland om en felleshelg med stiftelsen MorFarBarn 25.-27.
oktober 2019.

Sak 35-2019 Nyttårsmøter 2020
Vedtak:
Regionstyret hadde en samtale om saken og ber administrasjonen opprette en komite og arbeide videre
med saken ut fra samtalen i møtet.

Sak 36-2018 Evaluering av arbeidet i regionstyret
Vedtak:
Regionstyret hadde en nyttig evaluering av regionstyrets arbeid. Referatet fra samtalen er ført i eget notat.
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Sak 37-2019 Andre referater
A) Til godkjenning
1) AU – møte 190409 og 190415 (e-post)
2) BUR – møte 190403
Vedtak:
Regionstyret godkjenner det framlagte referat.
B)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Til orientering
Tryggheim Strand – styremøte 190129 og 190401
Tryggheim Strand – regnskap og årsmelding for 2018 med vedlegg
Tryggheim Forus – rekneskap og årsmelding for 2018
Solheim barnehage – styremøte 190130
Fjordsyn Barnehage – styremøte 190327
NLM-barnehagene AS – styremøte 190307 og 190408
Holmavatn – styremøte 190307
Tonstadli – styremøte 190408, regnskap og årsrapport for 2018

Vedtak:
Regionstyret tar de framlagte referater til orientering.

