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Referat fra regionstyremøte 18.08.2018 

Sted: Toftøy barnehage, Skulebrekka 31, 5337 RONG 
Tid: 11:30 – 18:00 

Styremedlemmer: Nils Heine Walde, Per Hilleren, Sigrid Karine Belt, 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 Marta Sortland Leodo. 
De som står med strek over blir ikke innkalt eller kunne ikke møte denne gangen. 

Sigrid Karine delte et ord til åpning og Bodil kan dele en kort historie fra misjonsarbeidet. Ny 
bønnefolder etterlyses. 

 

37/18  Godkjenninger  

Godkjenning av innkalling og sakliste 

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. 

Godkjenning av referater fra regionstyremøtene 29.05.2018 

Godkjenning av referat fra e-post møte 25.06.2018 

Godkjenning av referat fra e-post møte 08.08.2018 

Vedtak: Referatene godkjennes. 

 

38/18  Økonomi 

a) Halvårsrapport for NLM Region Vest pr.30.06.2018 sendt økonomileder i NLM 
b) Regnskapsrapport 

 
Økonomisk rapport pr. juni 2018 
Inntektene er kr 6 348 679,- (2017: 7 565 492,-) som er kr 1 216 813,- lavere enn i fjor. 
Gaveinntektene er kr 6 095 248,- (2017: 6 547 881,-) som er kr 452 633,- lavere enn i fjor. 
Kostnadene er kr 4 628 811,- (2017: 4 869 261,-) som er kr 240 450,- lavere enn i fjor. 
Regionbidraget er kr 1 719 868,- (2017: 2 696 231,-) som er kr 976 363,- lavere enn i fjor. 
 

Vedtak: Økonomirapporter tas til orientering. 
 

39/18 Personalsaker 

a) Permisjonssøknad 
 
Vedtak: Malvin Ommedal innvilges permisjon uten lønn og får redusert sin 20 prosent 
stilling til 15 prosent i perioden 1.1.2019 til 31.12.2020. 
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40/18    Møte med BUR (barne- og ungdomsrådet) 

Dette møtet utsettes da svært få fra BUR har anledning å møte. 

Vedtak: Vi prøver å få til et nytt møtepunkt med BUR i løpet Disippel 18. 

 

41/18    Hvor og hvordan bør vi satse for å nå lenger? 

Vedtak: Kommer tilbake til saken. 

 

42/18    Ansattrepresentant i regionstyret 

Adm.leder orienterer i møtet. 

Vedtak: RS ber administrasjonen utarbeide forslag til justerte vedtekter for NLM region vest 
der det åpnes for ansattes representasjon i regionstyret, med en målsetting om å få dette 
opp som sak på regionårsmøtet våren 2019. 

 

43/18    Orienteringer 

a) Møte med Toftøy-barnehage. Her møtte styeleder Jakob Blom og fungerende daglig leder i 
barnehagen Olaug Merete Rong. Regionstyret fikk en god orientering om arbeidet i Toftøy-
barnehage. 

b) Møte med 24/7-senteret. Her møtte daglig leder, Annette Lindtner Lilletvedt. Hun gav en 
god presentasjon av dette diakonale arbeidet som i særlig grad knyttes til Tremorkirken. På 
forhånd var regionstyrets medlemmer anbefalt å høre intervjuet som ble gjort på pTro 
https://ptro.live/2018/06/12/hjelper-unge-tilbake-i-skole-og-arbeidsliv/  og se videoen der 
noen av de involverte forteller hva prosjektet «PitStop» har betydd for dem. 
https://www.facebook.com/pitstopung/videos/527388991030035/ 

c) GF 2018. 
d) UL 2018.  
e) Avtale med fritidsforkynnere.  
f) Konstituering av nytt Sygnastyre 22.06. Kristin Belt Skutlaberg ble valgt til styreleder og 

Harald Berge Breistein til nestleder. 
g) Rapport etter skolebesøk på Kongshaug. 
h) Møte med Sygna og NLMs skoleseksjon 12.sept. (?) Det blir samtaler om skolen sin framtid 

og profil. 
i) NLM og Imf arbeider med felles normallover for forsamlinger tilknyttet begge 

organisasjoner. 
j) NLM Gjenbruk kampanje «Er du misjonens DEALMAKER?». Se http://www.nlmmiljo.no/  

Vedtak: Regionstyret tar sakene til orientering. 
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Neste møte: 19.9.2018 Nettmøte; 20.10.2018 Salem (Disippel 18); 21.11.2018 Lavik (Sigrid Karin, Bodil, 
Marta kan ikke denne datoen); 13.12.2018 Nettmøte; 24.01.2019 Lavik; ? Sætervika? 

Ref.: Per Byrknes 


