
A-protokoll 

 

Referat fra regionstyremøte 29.05.2018 

Sted: Nettmøte 
Tid: 20:00 – 22:00 

Styremedlemmer: Nils Heine Walde, Per Hilleren, Sigrid Karine Belt og Marit Friborg Myrene, Bodil H. 
Øpstebø, Magnhild Wittersø (1.vara), Oddvar Martin Torget (2.vara) og Ove Fotland (3.vara) 

Fra administrasjonen: Per Byrknes, Helge Kvamme og Lars Rugland Aarseth/Marta Sortland Leodo. 
De som står med strek over blir ikke innkalt eller kunne ikke møte denne gangen. 

 

25/18  Godkjenninger  

Godkjenning av innkalling og sakliste 

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. 

Godkjenning av referater fra regionstyremøtene 21.04.2018 

Vedtak: Godkjent 

 

26/18  Økonomi 

a) Økonomi rapport fra hovedkassen – 2017. (vedlegg) 
b) Økonomisk rapport pr. april 2018 

Inntektene er   kr 3 568 758 (2017: 873 197) som er kr 111 852 lavere enn i fjor. 
Gaveinntektene er  kr 3 457 602 (2017: 3 547 856) som er kr 90 254 lavere enn i fjor. 
Kostnadene er   kr 3 476 910 (2017: 3 652 037) som er kr 175 127 lavere enn i fjor.  
Regionbidraget er  kr 91 848 (2017: 400 021) som er kr 308 173 lavere enn i fjor.  

 
c) Kollekter på regionårsmøtet. En god økning på vippsgaver i forhold til tidligere. 

Fredag 20. april, til Kongshaug og Sygna:   Kr.   7006,50 
Lørdag 21. april, til Sætervika, Lyngmo og Skilbrei:  Kr. 17793,50 
Lørdag 21. april, til NLM:   Kr. 33033,50 
Søndag 22. april, til NLM:  Kr. 13526,50  Kr. 46560,00 
Samla kollekter:      Kr. 71360,00 

 

Vedtak: RS tar saken til orientering. 

 

27/18 (ikke offenlig) 

 

28/18    Møtedatoer 



A-protokoll 

 

I følge vedtektene pkr.4.3 bør regionstyret har minst fire møter mellom hvert årsmøte. Minst ett av 
dem bør være sammen med barne- og ungdomsrådet. 

Vedtak: RS vedtar fremlagt forslag til møtedatoer med de justeringer som ble gjort i møtet. 

 

 

29/18    Møtepunkt mellom eierne av Lyngmo Ungdomssenter 

Styret til Lyngmo Ungdomssenter hadde i sitt møte 10.april oppe en sak (sak 19/18) der de uttrykte 
ønske om møte med eierorganisasjonene. 

De gjorde da følgende vedtak: «Styret er positiv til møte med eigarorganisasjonane. Kjetil tek kontakt 
med NLM for å avklare om det er styre for region eller område som er aktuelt i eit slikt møte. 
Eigarane må avklare kven som skal stå som ansvarleg for eit slikt møte (fastsetje tidspunkt, agenda, 
innkalling etc.)» 

Vedtak: Administrasjonen avtaler med indremisjonen hvor mange representanter hver eier 
stiller med. RS foreslår at et par representanter fra regionstyret / administrasjonen stiller. 

 

30/18    Ny barnehage 

Solgløtt barnehage på Laksevåg i Bergen kommune har henvendt seg til NLM-barnehagene AS for 
salg av barnehagen. Det er ikke aktuelt nå for NLM-barnehagene å kjøpe eiendommen, men de 
vurderer å overta driften. Barnehagen er eid av Bergen Indremisjon (BI) og drives med kristent 
formål. Den er en toavdelings barnehage. 

NLM-barnehagen ser på overtagelse av Solgløtt barnehage som positivt ved at den kan gi NLM et 
kontaktpunkt på Laksevåg. Vi ser for oss at barnehagen kan bli en avdeling i NLM-barnehagene. Det 
vil i så fall bli behov for at regionstyret oppnevner et eierstyre for barnehagen når dette etter all 
sannsynlighet går i orden. 

Vedtak: RS støtter NLM-barnehagene sin intensjon om å overta drift av Solgløtt barnehage 
på Laksevåg i Bergen.   

 

31/18    24/7-senteret og veien videre 

 
Vedtak: RS slutter seg til styret i 24/7-senteret sin innstilling om ikke å gå inn på eiersiden i 24/7-
senteret AS. Regionstyret anerkjenner ideen om å kunne bruke franchise som modell der 24/7-
senteret (foreningen) i fremtiden blir en kunde av 24/7-senteret AS under forutsetning av at det 
lages en avtale som begge parter kan enes om. 

 

32/18    Valg av styrer og råd 
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Vedtak: Regionstyret velger følgende nye medlemmer og varamedlemmer til de nedenfor 
nevnte styrer og råd. Administrasjonen får fullmakt til å supplere der det måtte mangle 
medlemmer: 

Sætervikastyret:  
- Geir Johnny Undal (for 2 år) 
- Frode Odland (for 2 år) 
- Bodil Øpstebø. 1.vara (for 1 år) 
- Kristin Mjelstad. 2.vara (for 1 år) 

Ulset Misjonssenter: 
- Harald Berge Breistein (for 2 år) 
- Kjell Mjelstad (for 1 år) 

Eierstyret Løveparken barnehage: 
- Oddvar Risøy (for 2 år) 
- Hilde Aadland (for 2 år) 
- Marta Sortland Leodo. Reg.styrets representant. (for 1 år) 
- Ingunn Nøttveit. 1.vara (for 1 år) 
- Elin Ulveseth Minde. 2. vara (for 1 år) 

SU for Løveparken barnehage: 
- Hilde Aadland (for 2 år) 
- Oddvar Risøy. 1.vara (for 1 år)  
- Marta Sortland Leodo (for 1 år) Regionstyrets representant med møte og talerett. 

Eierstyret Salem åpen barnehage: 
- Representant fra regionstyret/administrasjonen? (for 1 år) 
- Marta Nes Frøystad (for 2 år) 
- Reidun Myking 1.vara (for 2 år) 
- (mangler) 2.vara 

Eiernemnd Ulset barnehage: 
- Marit Jøssang (for 4 år) 
- Harald Berge Breistein (for 4 år) 
- Anne Lise Mjelstad (for 4 år) 

SU for Ulset barnehage: 
- Marit Jøssang (for 4 år) 
- 1.vara Anne Lise Mjelstad (for 4 år) 

Regionrådet for KIA: 
- Kari Aarsland (for 2 år) NLM sin representant. 
- Jorunn-Marie Haugstad. 1.vara (for 1 år) 

Turneren Næring AS: 
- Helge Kvamme. reg.styrets representant (for 1 år) 

 

33/18    Orienteringer 
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a) Evaluering etter regionårsmøtet.  
b) Møte med Normisjon i Sogn og Fjordane 03.05.2018 
c) Behov for 30 gruppeledere til GF. Vi mangler folk. 

Vedtak: Regionstyret tar sakene til orientering. 

 

34/18    Referater 

a) BUR møte 14.05.2018 
b) Protokoll GF Lyngmo 2018 
c) Referat fra årsmøtet til pTro 

 
Vedtak: Regionstyret tar sakene til orientering. 

 

Neste møte: 18.08.2018 Toftøy barnehage, Øygarden. BUR og ledelse i Toftøy barnehage blir med i starten. 

Kl.11:30 Starter med felles lunsj (inkl. Toftøy barnehage og BUR) 
kl.12:00 Omvisning + Samtale med ledelsen i Toftøy barnehage 
kl.13:00 Møte med barne- og ungdomsrådet (BUR) 
kl.14:00 Regionstyret fortsetter med andre saker. 
kl.16:00 Middag 
..regionstyremøtet fortsetter. 
kl.18:00 Slutt. 

For flere møtedatoer, se vedlegg 

Ref. Per Byrknes 


