
    

 
Referat A-protokoll  

  
Møte: 

Regionstyret 
Sted: 

Teams 
Møtenr.: 

10 – 2020 
Dato: 

Tirsdag 1. desember kl. 17.00 – 19.30 
  

 

 Fra regionstyret:   
T Jostein Skartveit Leder   

T  Helge Vatland Nestleder  

T  Kristine Gausel Styremedlem  

T  Jon Håvard Gundersen Styremedlem  

T  Per Gunvald Haaland Styremedlem    
T  Brynhild Samuelsen Styremedlem   

T  Torleiv Åreskjold Styremedlem  

T  John Olav Selstø 1. varamedlem 

IK Ellinor Larsen 2. varamedlem 

IK Marianne Lie  3. varamedlem  

   
 Fra administrasjonen:   

T   Kolbjørn Bø Regionleder  

T    Arnt Magne Granberg Ung-Leder   

T    Arvid Lodden Administrasjonsleder  

    
 

       I = innkalt          IK = ikke innkalt T1 =    

 

Åpningsord: Helge Vatland – Bønn  
 

Referent:  Arvid Lodden  

 
   Sakliste: 
 
   Sak 64-2020   Innkalling og sakliste  
 
   Sak 65-2020   Referat fra RS-møte 
 
   Sak 66-2020   Orienteringer 
 
   Sak 67-2020   Personalsaker 
 
   Sak 68-2020   Gaming som arbeidsredskap  
 
   Sak 69-2020   Regionmøte 2021 
 
   Sak 70-2020   Andre referater   
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Sak 64-2020    Innkalling sakliste 
 
Vedtak: 
Regionstyret har ingen merknader til innkalling og sakliste.  

 
 

 

Sak 65-2020    Referat fra RS-møte 19.10.2020 
 

Vedtak: 
Regionstyret godkjenner A-protokollen fra sitt møte 19.10.2020 uten merknader. 

 
 
 

Sak 66-2020    Orienteringer  
 

1) UUUUKoronasituasjonen  

Personalansvarlige har hatt Teamsmøte med alle ansatte i hver enkelt «avdeling» (forkynnere, ung-

arbeidere, forsamlingsarbeidere, IKF-arbeidere og administrasjonen). Deretter har det blitt gjennomført 

individuelle samtaler med hver enkelt ansatt der en har drøftet hvilke oppgaver hver enkelt kan gå inn i i 

en tid med redusert aktivitet. Det er fortsatt noen taleoppdrag, en del bruker tiden til samtaler, noen 

produserer innslag for Ptro og andre utfører praktiske oppgaver på våre leirsteder m.m. En har også som 

mål å ta ut rest ferie og plusstimer før årsskiftet. 

 

1) Regnskapsrapport pr. 31.10.2020 

Regnskapsrapporten viser en gaveinntekt på 32,0 millioner kroner. Dette er 2,2 millioner under budsjett, 

og 120.000 mindre enn ved samme tid i fjor.  

Driftsutgiftene, som er på 15,9 millioner kroner, ligger 4 millioner under budsjett, og er 2,5 millioner 

lavere enn ved utgangen av oktober i fjor.  

Regionbidraget som er på 18,8 millioner kroner, ligger 767.000 over budsjett, og 1,9 millioner over 

fjoråret.  

Gjenbruksbutikkene har så langt overført 6,9 millioner kroner til NLM sentralt. Dette er 1,8 millioner mer 

enn ved utgangen av oktober måned i 2019. 

 

2) Teamarbeid 

I sitt møte 5.5.2020 drøftet regionstyret hvordan vi kan nå lenger ut med forkynnelsen av Guds ord, og 

samtalte blant annet om muligheten for at vi i større grad gjør oss bruk av teamarbeid mellom våre 

ansatte som et arbeidsredskap. Regionstyret valgte medlemmer til et utvalg som skulle jobbe videre med 

saken. 

Regionleder orienterte om status i arbeidet så langt.  

Regionstyret hadde en samtale om saken, og kom med innspill til utvalget.  

 

3) Flekkefjord  

Regionleder informerer om et mulig nytt arbeid i Flekkefjord by.  

 

4) NLM Sandnesporten AS – teknisk oppgradering  

Regionen har fått forespørsel om å oppgradere teknisk utstyr i NLM Sandnesporten AS slik at det kan 

være mulig å arrangere LAN-arrangement (gaming) i regi av regionen. En vil søke å få sponsorer til 

investeringen.  
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5) Nyttårsmøte  

Nyttårsmøte arrangeres 10. januar 2021 som et digitalt møte. Møtet vil bli spilt inn i forkant, fra Vea 

bedehus, og legges ut på nettet. Taler Carsten Hjort Pedersen spiller inn talen i Danmark. Det blir egen 

forsangergruppe/husorkester med utspring i Vea bedehusforsamling. Vi vil oppfordre til lokale samlinger 

der møtet vises på storskjerm.  

 

6) RS-møte 29.-30. januar 2021 

Møtet blir et fellesmøte med styret for Tryggheim Forus AS. I tillegg blir det møte med Barne- og 
ungdomsrådet.  
 

7) NLM-barnehagenes visjonsdokument 

Vedlagt innkalling: «NLM-barnehagenes visjonsdokument 

 

Vedtak: 
Regionstyret tar informasjonen til orientering. 

 
 
 

Sak 67-2020    Personalsaker 
 

1)    Administrasjonsleder ung avdeling 
 

Vedtak: 
Regionstyret ansetter Inger Line Indrebø i en 100 % stilling i Region sørvest fra 1.1.2021, for tiden plassert 
som administrasjonsleder i ung avdeling. 

 

 
 

Sak 68-2020   Gaming som arbeidsredskap 
 

Vedtak: 
Regionstyret hadde en lengre samtale om gaming som arbeidsredskap i regionen. Regionstyret er positiv til 
å bruke gaming som et nytt redskap for å nå de unge, og ber administrasjonen, i samråd med NLM Ung, å 
utarbeide etiske retningslinjer for dette arbeidet. 
 
 
 

Sak 69-2020   Regionmøte 2021 
 
Vedtak: 
Regionstyret går inn for å arrangere et digitalt regionårsmøte lørdag 5. juni 2021. Bakgrunnen for dette er 
forventede restriksjoner i forbindelse med Covid-19. Taler og tema som var oppsatt til møtet som ble 
avlyst i 2020, videreføres til møtet neste år.  

 
 
 

Sak 70-2020   Andre referater  
 
A)    Til godkjenning 
1)    AU-møte 201110 
 
Vedtak: 
Regionstyret godkjenner det framlagte referat med denne endring i sak 28-2020 4): Siren Klungland Moi 
tilsettes i en 25 % vikarstilling som forsamlingsutvikler i Fokus Hverdagsmenighet fra 1.12.2020, ikke fra 
1.1.2021. 
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B)    Til orientering 
1) Tryggheim skular – styremøte 201026 

2) Holmavatn ungdoms- og misjonssenter – styremøte 201028 med vedlikeholds- og tiltaksplan 

3) Solheim barnehage – styremøte 201110 

4) Tryggheim barnehage – styremøte 201118 

Vedtak: 
Regionstyret tar de framlagte referater til orientering. 

 
 
 
 

                         


