
    

 
Referat A-protokoll  

  
Møte: 

Regionstyret 
Sted: 

Teams 
Møtenr.: 

5 – 2021 
Dato: 

Tirsdag 4. mai kl. 17.00 – 20.45 
  

 

 Til regionstyret:   
T Jostein Skartveit Leder   

T Helge Vatland Nestleder  

T Kristine Gausel Styremedlem  

T Jon Håvard Gundersen Styremedlem  

T Per Gunvald Haaland Styremedlem    
F Brynhild Samuelsen Styremedlem   

T Torleiv Åreskjold Styremedlem  

T  John Olav Selstø 1. varamedlem 

IK Ellinor Larsen 2. varamedlem 

IK Marianne Lie  3. varamedlem  

   
 Til administrasjonen:   

T    Kolbjørn Bø Regionleder  

T    Arnt Magne Granberg Ung-Leder   

T    Arvid Lodden Administrasjonsleder  

    
 

       I = innkalt          IK = ikke innkalt T = tilstede F = forfall T1 =    

 

Åpningsord: Per Gunvald Haaland – Luk 13,18-21 – Bønn  
 

Referent:  Arvid Lodden  

 
   Sakliste: 
 
   Sak 23-2021   Innkalling og sakliste  
 
   Sak 24-2021   Referat fra RS-møte 
 
   Sak 25-2021   Team/strukturarbeid  
 
   Sak 26-2021   Orienteringer 
 
   Sak 27-2021   Personalsaker 
 
   Sak 28-2021   Andre referater   
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Sak 23-2021    Innkalling sakliste 
 
Vedtak: 
Regionstyret har ingen merknader til innkalling og sakliste.  

 
 

 

Sak 24-2021    Referat fra RS-møter 
 

Vedtak: 
Regionstyret godkjenner framlagte protokoller uten merknader. 

 
 
 

Sak 25-2021    Team/strukturarbeid 
 

• Presentasjon av team/strukturarbeidet ved regionleder 

• Saken har også vært drøftet i ledergruppen ved hovedkontoret, og regionleder har hatt en orientering i 

hovedstyret. I hovedstyrets protokoll står dette:  

«Hovedstyret takker regionleder for en svært inspirerende og nyttig orientering om planlagte 

strukturendringer i Region sørvest. Hovedstyret verdsetter at regionen tenker nytt om organiseringen av 

arbeidet i regionen og ønsker å legge til rette for en offensiv satsning hvor målet er å nå enda lenger ut 

med evangeliet.» 

• Framdriftsplan: 

o Mai: samtaler med den enkelte ansatte ved regionkontoret  

o Juni: personalsamling for alle ansatte  

o August: presentasjon med mulighet for innspill på Regionårsmøte 28. august 

o Høsten: områdemøter med mulighet for innspill  

o Implementering fra janaur 2022 

• Samtale: Se eget notat. 

 
Vedtak: 
Regionstyret takker utvalget og arbeidsgruppen for arbeidet som er gjort i forbindelse med 
team/strukturarbeidet i regionen.  
Styret hadde en god og nyttig samtale om saken, og ber administrasjonen arbeide videre med planen med 
sikte på en oppstart i 2022. 

 
 
 

Sak 26-2021    Orienteringer  
 

1) UUUUKoronasituasjonen  

Regionleder informerte om situasjonen i regionen ut fra nåværende koronasituasjon.  

 

2) «Fagdag»  

Vi har hatt en redusert «fagdag» i form av èn times digital samling på Teams.   

 

3) Regionårsmøte 2021    

Årsmøte blir gjennomført på fire steder, Moi, Nærbø, Sandnes og Haugesund, den 28. august. 

 

4) Regionmøte 2022 

Regionstyret samtalte om gjennomføring av og møtested for Regionmøte 2022. Administrasjonen tar 

innspillene med seg i det videre arbeid.  
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5) Nytt regionkontor  

Regionkontoret har flyttet til nye kontorlokaler i Sandnesporten, men de ansatte har for det meste hatt 

hjemmekontor pga. smitteverntiltak.  

 

6) Styrevalg 

Regionstyret kom med forslag til nye kandidater. 
 

7) Holmavatn ungdoms- og misjonssenter - leirskole 

Regionstyret ble orientert om at Holmavatn vurderer å legge om driften til permanent leirskole drift i 
deler av året for å styrke økonomien, og hadde ingen innvendinger mot at en går videre med en slik 
utredning.   
 

8) Misjonærinnvielser/forbønnshandlinger  

Dersom smittevernreglene tillater det, vil det bli gjennomført fire offentlige 
misjonærinnvielser/forbønnshandlinger i regionen før sommeren. Regionstyrets representanter ble 
fordelt på samlingene. 
 

9) Ført i regionstyrets B-protokoll  

 

10) Eivind Johannes Lindtjørn   

Region har takket ja til tilbud om å få disponere Eivind Johannes Lindtjørn i en 50 % stilling i ett år. 

Regionstyret gav uttrykk for takknemlighet for tilbudet.  

 

11) Ført i regionstyrets B-protokoll  

 

Vedtak: 
Regionstyret tar informasjonen til orientering. 

 
 
 

Sak 27-2021    Personalsaker 
 

1)    Ungdomskonsulent – nyansettelse  

 
Vedtak: 
Regionstyret går ikke inn for å ansette ny ungdomskonsulent på nåværende tidspunkt, men vil komme 
tilbake til saken under prosessen med team/strukturarbeidet. 

 

2)    Fokus Hverdagsmenighet – ny ansettelse   

 

Vedtak: 
Regionstyret ansetter Per Åge Berge i en 33 % stilling som ungdomsarbeider i Region sørvest fra 1.6.2021, 
for tiden plassert i Fokus Hverdagsmenighet.  

 

3)    John Olav Selstø - oppsigelse  

 
Vedtak: 
Regionstyret tar oppsigelsen fra John Olav Selstø som ungdomsleder i Salem misjonsforsamling, gjeldende 
fra 1.8.2021, til etterretning, og vil rette en hjertelig takk for tjenesten i misjonen. 
 
4)    Kari Synnøve Nord-Varhaug - oppsigelse   

 
Vedtak: 
Regionstyret tar oppsigelsen fra Kari Synnøve Nord-Varhaug som barne- og ungdomsarbeider i regionen, 
gjeldende fra 1.8.2021, til etterretning, og vil rette en hjertelig takk for tjenesten i misjonen. 
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5)    Kristoffer Ueland - permisjon   

 

Vedtak: 
Regionstyret gir Kristoffer Ueland permisjon som sesongarbeider i Region sørvest i tidsrommet 1.10.2021 – 
30.9.2025 i forbindelse med misjonærtjeneste for NLM Utland. 
Regionstyret vil rette en hjertelig takk for tjenesten i regionen så langt, og ønsker Guds rike velsignelse 
over nye oppgaver i Sør-Amerika. 

 

6)    Geir Tore Salmelid – utvidet stilling  

 

Vedtak: 
Regionstyret vil komme tilbake til søknad fra Geir Tore Salmelid om en utvidet stilling under prosessen 
med team/strukturarbeidet. 
 
7)    Ført i regionstyrets B-protokoll   
 
8)    Ført i regionstyrets B-protokoll  

 
 
 

Sak 28-2021   Andre referater  
 
A)    Til godkjenning 
1)    AU-møte 210420 
2)    BUR-møte 210308 
 
Vedtak: 
Regionstyret godkjenner de framlagte referater. 
 
B)    Til orientering 
1) Tryggheim Skular – årsregnskap for 2020 og revisors beretning 

2) Tonstadli kurs- og feriesenter – årsrapport og årsregnskap for 2020 

3) Prosjektgruppa Fredheim – møte 210414 med vedlegg 

Vedtak: 
Regionstyret tar de framlagte dokumenter til orientering. 

 
 
 
 
 
 

 
                   


