
 

 

Referat fra regionstyremøte 05.06.2019 

Sted: Nain bedehus, Voss. 
Tid: 18:00 – 21:00 

Styremedlemmer: Nils Heine Walde, Per Hilleren, Nils Fredrik Rifsgård og Turid Toft Amenya, Bodil H. 
Øpstebø, Steven Kristoffer Rob (1.vara), Helge Andvik (2.vara) og Ove Fotland (3.vara) 

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

Nils innledet med et Guds Ord og Per H. gav oss et misjonsglimt. 

22/19  Godkjenninger  

a) Godkjenning av innkalling og sakliste 

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent. 

b) Referat fra regionstyremøte 26.03.2019 

Vedtak: Referatet godkjennes. 

c) Referat fra regionstyremøte (konstituering) 27.04.2019 
 
Vedtak: Referatet godkjennes. 

 

23/19  Møtedatoer for regionstyret 

Se fremlagt forslag. Sjekk med din kalender, så går vi igjennom datoene og stedene på møtet. 

Vedtak: Regionstyrets møtedatoer blir slik det fremkom i møtet. 

 

24/19  Økonomi 

a) Regnskapsrapport for april 2018 (vedlegg) 
b) Salem inngår fordelt giveravtale med NLM. 20 prosent tilbakeføring. 
c) Møte med øknomileder i NLM, NLM region vest og Tremorkirken ang. prinsipper for føring 

av gaver. 
 

Vedtak: Regionstyret tar økonomirapporter til orientering. 

 

 

 

 



 

 

25/19  (unntatt offentlighet) 

 

26/19   Godkjenning av vedtekter for fellesforsamlinger i NLM region vest 

Fellesskapskonsulent og regionleder har fått henvendelser fra flere bedehusforsamlinger 
tilknyttet ImF, som har vurdert en innmelding også i NLM. NLM og ImF ble høsten 2018 enige 
om forslag til fellesvedtekter for slike forsamlinger (disse finnes tilgjengelig på nlm.no). Disse 
har blitt sendt til dem som har tatt kontakt med NLM. I vår er det tre forsamlinger som har gjort 
vedtak på sine årsmøtet om at de også ønsker en NLM-tilhørighet. 

a) Vedtekter for Heimly bedehus 
 
Vedtak: 
RS er glad og takknemlig for at Heimly bedehus/forsamling ønsker en enda tetter 
tilknytting til NLM. RS godkjenner «Lover for Heimly forsamling og eigedomen 
Marikollen 7, Mjølkeråen.» datert 24.04.2019 / revidert 09.05.2019 
 

b) Vedtekter for Vik bedehus 
 
Vedtak: 
RS er glad og takknemlig for at Vik bedehus ønsker en enda tetter tilknytting til NLM, 
vist gjennom vedtektsendring gjort på deres generalforsamling 23. mars 2019. 
I lovene for fellesforsamlinger, vedtatt av NLM og ImF, er det lagt vekt på at styret skal 
lede forsamlingen og ha et åndelig ansvar også når man har eldsteråd. Eldsterådets 
primære oppgave er å være åndelige veiledere og rådgivere for enkeltpersoner, styre 
og forsamling. (paragraf 6.1.1. og 6.2.1. i felleslover) 
 
RS ber Vik bedehus arbeide videre med formuleringene, slik at de blir i samsvar med 
vedtatt felleslover og den skriftlige veiledningen som følger med. 
 
På bakgrunn av disse uklarhetene kan regionstyret ikke godkjenne vedtektene. 
 
 
 

c) Vedtekter for Knarvik Misjonshus 
 
Vedtak: 
RS er glad og takknemlig for at Knarvik Misjonshus ønsker en enda tetter tilknytting til 
NLM. RS godkjenner «Lover for forsamlingen Knarvik Misjonshus» datert 15.05.2019 

 

27/19   Felles verdiplattform i deleide barnehager. 

Vedtak: RS ser verdien av å kunne ha en verdiplattform ala NLM barnehagene AS sin 
«Verdiplattform» også i våre deleide barnehager og støtter et slikt initiativ. RS ber 
regionleder undersøke interessen hos medeierne til våre deleide barnehager i NLM 
region vest. 



 

 

 

28/19   Smågrupper i NLM region vest 

Regionstyret gjorde på sitt møte 24.01.2019 følgende vedtak i sak 6/19 Foreningsstatistikk 
2018: «RS vil arbeide for å starte/registrere 30 nye smågrupper i 2019.» 

Det er utarbeidet en «Prosjektplan for smågrupper i NLM region vest» som er i stadig utvikling. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

29/19    Orienteringer 

a. Møte med leder i NLM Gjenbruk 10.05.2019. 
b. Veiviser for valgkomiteer (viser til sak. 17/19) 
c. Status for valg av kandidater til generalforsamlinger, styrer og råd (viser til sak 

18/19) 
d. Info om planting av nye kristne fellesskap i NLM. 
e. Hvordan orientere om sensitivt arbeid 
f. Invitasjon til KIA sitt landsmøte (to vedlegg) 
g. Status for sommerleirer 

 

Vedtak: Regionstyret tar sakene til orientering. 

30/19    Referater 

a. Referat fra NLM region vest sitt regionårsmøte 27. april 2019 

 

Eventuelt 

Neste møte 29.08 på regionkontoret i Bergen 

 

Nils Heine Walde 
Styreleder 

 

Per Byrknes 
Regionleder 


