Referat A-protokoll
Møte:

Sted:

Regionstyret

Teams

Møtenr.:

Dato:

2 – 2021

Tirsdag 2. februar kl. 17.00 – 20.00
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Fra regionstyret:
Jostein Skartveit
Helge Vatland
Kristine Gausel
Jon Håvard Gundersen
Per Gunvald Haaland
Brynhild Samuelsen
Torleiv Åreskjold
John Olav Selstø
Ellinor Larsen
Marianne Lie

Fra administrasjonen:
T Kolbjørn Bø
T Arnt Magne Granberg
T Arvid Lodden
I = innkalt

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem
3. varamedlem

Regionleder
Ung-Leder
Administrasjonsleder

IK = ikke innkalt

T1 =

Åpningsord: Jon Håvard Gundersen 2 Pet 3,4 – Bønn

Referent: Arvid Lodden

Sakliste:
Sak 2-2021 Innkalling og sakliste
Sak 3-2021 Referat fra RS-møte
Sak 4-2021 Orienteringer
Sak 5-2021 Personalsaker
Sak 6-2021 Styrevalg
Sak 7-2021 Regionårsmøte 2021
Sak 8-2021 HMS-mål og handlingsplan for seksuelle krenkelser for 2021
Sak 9-2021 NLM strategi – høring
Sak 10-2021 Andre referater
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Sak 2-2020 Innkalling sakliste
Vedtak:
Regionstyret har ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 3-2020 Referat fra RS-møter
Vedtak:
Regionstyret godkjenner protokollen fra møte 1.12.2020 og fra e-postmøte 5.1.2021 uten merknader.

Sak 4-2020 Orienteringer
1) Koronasituasjonen
• Regionleder informerer om de siste regler for smitteverntiltak fra regjeringen, og hvilke betydninger det
får for vårt arbeid.
• Både ansatte med forkynnende oppgaver og administrasjonen har stort sett fullt arbeidsdagene med
meningsfulle oppgaver. Feltarbeidere er engasjert i nettmøter, produksjon av innslag til Ptro og
videosnutter på nett, praktisk arbeid på leirsteder, oppgaver knyttet til forsamling, kontakt med lokale
ledere, oppfølging av innvandrere m.m.
• Leirer fram til påske er avlyst. Det jobbes med alternative arrangement som kan være gjennomførbare i
henhold til smittevernreglene. På Solgry blir det arrangert 11 «kohortleirer» med deltakere fra samme
klasser (kohorter). Foreldre er ledere og regionen stiller med leirsjef og taler. Utsyn driver
karantenehotell.
• Kontakten med de ansatte har vært via digitale møter på Teams. Først et møte mellom regionens
ledergruppe og ledergruppa i ung-avdeling. Deretter stabsmøte for de ansatte ved regionkontoret, før
alle ansatte i regionen ble invitert til et fellesmøte. Til sist var det møte med de ansatte i hver enkelt
«avdeling» (forkynnere, ung-arbeidere, forsamlingsarbeidere og IKF-arbeidere). Det har også vært noen
individuelle samtaler med ansatte.
• Tema for samlingene har i hovedsak vært orientering om gjeldende smittevernregler og hvilken
betydning de har for arbeidet vårt. En har også drøftet hvordan vi best kan utnytte arbeidstiden
framover.
• Vi kjenner på en bekymring for om vi får leirdeltakerne tilbake igjen når forholdene blir normalisert igjen.
Det knyttes også spenning til om folk finner tilbake igjen til våre forsamlinger.
U

2) Foreløpig regnskap for 2020
3) Julemessene 2020
4) Budsjett 2021
Brev fra HS» med godkjenning av budsjett for 2021.
5) Nye lønnsrammer 2021
6) Testamentarisk gave
7) Nytt regionkontor
De nye lokalene for regionkontoret i NLM Sandnesporten AS er forventet klare for innflytting i slutten av
mars.
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8) Nyttårsmøte
9) Teamarbeid
Regionleder informerte om status i saken.
10) Veiledning- og samtelesenter på Haugalandet?
11) Ført i regionstyrets B-protokoll
12)
•
•
•

Andre orienteringer
John Håvard Gundersen er innvilget permisjon i tidsrommet 1.2.2021 – 30.6.2021.
Regionleder orienterte om debatten om statsstøtte til vårt arbeid.
Det vil bli utlyst nye stillinger innenfor budsjettrammene for 2021. 100 % ungdomsarbeider, 50 %
forsamlingsleder og 20 % stilling inn mot arbeid knyttet til gaming..

Vedtak:
Regionstyret tar informasjonen til orientering.

Sak 5-2021 Personalsak – ansettelse Vea bedehusforsamling
Vedtak:
Regionstyret ansetter Janne Hereid Rasmussen i en 20 % prosjektstilling som forsamlingsarbeider i Vea
Bedehusforsamling i perioden fra 1.2.2021-31.1.2022.
Regionstyret ansetter Rudolf Fredly i en i en 20 % prosjektstilling som forsamlingsarbeider i Vea
Bedehusforsamling i perioden fra 1.2.2021-31.1.2022.

Sak 6-2021 Styrevalg
Vedtak:
Regionstyret innstiller overfor generalforsamlingene for våre skoler og Tonstadli de foreslåtte kandidater
til styrene, og ber administrasjonen i samarbeid med AU komplettere eventuelle mangler i samsvar med
samtalen i styret.
Styret foretok også valg av styreleder for våre skoler, og ber administrasjonen følge opp.
Regionstyret godkjenner de foreslåtte kandidater til regionens leirsteder, barnehager og IKF, og ber
administrasjonen i samarbeid med AU komplettere eventuelle mangler i samsvar med samtalen i styret.

Sak 7-2021 Regionårsmøte 2021
Vedtak:
Regionstyret godkjenner forslag til program og sakliste for regionårsmøte 2021.

Sak 8-2021 HMS-mål og handlingsplan for seksuelle krenkelser for 2021
Vedtak:
Regionstyret godkjenner HMS-mål og handlingsplan for seksuelle krenkelser for 2021.
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Sak 9-2021 NLM strategi - høring
Vedtak:
Regionstyret hadde en god og nyttig samtale om første del av utkast til ny strategi for NLM, og vil fullføre
gjennomgangen i neste møte.

Sak 10-2021 Andre referater
A) Til godkjenning
1) AU-møte 210112
Vedtak:
Regionstyret godkjenner referat fra AU-møte 12.1.2021.
B)
1)
2)
3)
4)

Til orientering
NLM Gjenbruk Stavanger – styremøte 210111 og 210115
Holmavatn ungdoms- og misjonssenter – styremøte 201125 med orientering og budsjett for 2021
Solheim barnehage – styremøte 201210
Lasseliten barnehage – styremøte 210120

Vedtak:
Regionstyret tar de framlagte referater til orientering.

