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Regionsstyremøte nr. 7, 2016/2017 Referat 

  

Møtetid: Tirsdag, 20.06.2017, kl. 10:00 – 15:30  

Møtested: 
Stavanger KFUK-KFUM, Ynglingen, møterom KåFå 1 (Ytre Eiganesveien 21, 4022 
Stavanger). 

Styremedlemmer: Svend B. Jacobsen (Regionsleder), Stavanger St. Svithun 
Bjørn Arve Bentsen (Neste regionsleder), Mandal (fra sak 93) 
Solveig H. Gjeruldsen (Neste viseregionsleder), Bekkefaret 
Kai Sødal (Kommende regionsleder), Mandal (fra sak 93) 
Svein Håvåg (Forrige regionsleder), Haugesund 

Andre: Arne Thorsen (Kasserer), Stavanger St. Svithun 
Torgeir H. Persett (Sekretær), Hinna 
Bjarne Bredrup (Nettsidene), Tønsberg 
Marit Helene Kløve (Y’s Magasinet), Åsane 

Fraværende: Finn A. Pedersen (Viseregionsleder), Hinna 

Referent: Torgeir H. Persett 

 
Godkjent saksliste: 

Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 

90.  Godkjenning av innkalling og saksliste Svend 

91.  Referat fra forrige regionstyremøte, nr. 6, 16-17 Svend 

92.  Saker til orientering/status Svend 

93.  Regionens regnskap og årsprognose for 2016-2017 Svend 

94.  Regionsprosjekt 2017-2018 Svend 

95.  Tjenesteleders rolle og oppgaver – Medlemskommunikasjon Alle 

96.  Regionsstyrets årsberetning 2016-2017 Svend 

97.  Organisering og erfaringsoverføring Svend 

98.  CE Seminar Bjørn Arve 

99.  Nominasjoner til ICM Svend 

100.  Eventuelt – Jubileumsskrift 50 år Solveig 

101.  Neste styremøte (11.08.17) Svend 
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Saker: 
Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 

90.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkallingen og saksdokumentene er tilgjengelig for alle styremedlemmer fra 
senest 13.06.2017. 
 
Vedtak: 

1. Innkalling og saksliste godkjent. En sak foreslått under eventuelt. 

Svend 

91.  Referat fra forrige regionstyremøte, nr. 6, 16-17 
Referatet ble sendt ut 20.04.2017 til alle som var tilstede. Kommentarer 
mottatt og innarbeidet. Referatet lagt ut på internett og info sendt til alle 
distriktsledere og tjenesteledere pr 01.05.2017.  
 
Merknad til sak 73e: Litt mye konventer. Antall påmeldte dalende 
 
Vedtak: 

1. Referat fra regionstyremøtet 20.04.2017 godkjennes. 

Svend 

92.  Saker til orientering/Status 
A. Medlemshåndboka 2017-18, blir mye lik siste års. 

B. Distrikt Sverige etablert – god dialog med svenskene underveis.  

C. Regionskonferansen 2017 – Program klart, styremøte fra 10-12 på 

fredagen. P.t. er 88 påmeldte til konferansen. Godt korps med frivillige 

fra arrangørklubben (Stavanger YMC). 

D. Valgkomiteen. Innstilling fra valgkomiteen foreligger. 

E. SDS prosjekt rapport 2016-17 vedlagt (frist 14.06) 

F. RD/RDE-memo - info til regionleder og kommende regionleder. Utgjør 

grunnlaget for regionsstyrets årshjul. 

G. Valgkomiteen Frivillighet Norge – oppfordring om forslag til 

styrerepresentanter. Ingen nominert. 

Vedtak: 
1. Regionstyret tar sakene til orientering 

Svend 

93.  Regionens regnskap og årsprognose 
Regnskapsrapport fra 01.07.2016 til 08.06.2017 med prognose for hele året, 
balanse og noter er lagt ut under dette saksnummer. Prognosen antyder ca kr 
170.000 i overskudd før resultatet fra Norsk Symbolika er tatt med.  
 
Det ble litt diskusjon rundt de ulike fondene og hvordan disse midlene kunne 
anvendes, til vekst for organisasjonen. Dessuten ble det stilt spørsmål om 
klubbenes kunnskap om fondene og bruken av disse. For noen av fondene finnes 
det tillegg til lovene: 
Tillegg 5 Statutter for region Norges Reisefond 
Tillegg 6 Statutter for region Norges YEEP-fond 

Arne 
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Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 

Tillegg 7 Statutter for Alexander Studiefond 
 
Vedtak: 

1. Regionstyret tar saken til orientering. 

94.  Regionsprosjekt 2017-2018 
Innenfor fristen har vi mottatt 4 søknader om støtte. Dette er fra:  

A. Asker KFUK-KFUM-Speidere 

Formål: Styrke og bygge opp mellommenneskelig forståelse ungdom i mellom. 
Bygge speiderarbeid i Pamunugama YMCA videre. Styrke og muliggjøre videre-
føring av etablert vennskapsgruppe samarbeid med Pamunugama YMCA på Sri 
Lanka. 

Beløp: kr 55.000 (2018) [kr 5.000 (2019), kr 130.000 (2020)] 

B. Brønnøyspeiderne KFUK-KFUM 

Formål: Lage ferdig hovedbygningen på leirplassen som vi eier sammen med 
Moratuwa speiderne i Sri Lanka. 

Leirplassen skal bli et leirsted hvor tamiler og singalesere, funksjonshemmede 
og funksjonsfriske, Lankesere og andre nasjonaliteter møtes, blir venner og lærer 
å forstå hverandre. 

Beløp: kr 70.000 (ca 3 mnd) 

C. Høybråten KFUK-KFUM-Speidere 

Formål: Gi speidere kunnskap til å bli selvstendige mennesker med sunne 
verdier. 
 
Beløp: kr 12.400 (uke 27, 2017) 

D. Norges KFUK-KFUM 

Formål: Prosjektets formål er å lage en video som presenterer Ten Sing for 
ungdom, i den hensikt å virke rekrutterende. 
 
Beløp: kr 50.000 (Høsten 2017) 
 
Fullstendige søknader var vedlagt, i en egen mappe under styremøtes saker. Her 
ligger også forslag til saksfremlegg for regionskonferansen. 
 
Vedtak: 

1. Regionsstyret anbefaler for regionskonferansen å prioritere søknadene: 

B, A og D. 

2. Regionsstyret foreslår at eventuelle merinntekter innsamlet i 

arbeidsåret 2017-18 overføres til neste tildeling. 

Svend 
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Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 

95.  Tjenesteleders rolle og oppgaver – Medlemskommunikasjon 
Regionsstyret ønsker bedre kontakt med de enkelte tjenestelederne. Til dette 
møtet har vi invitert Marit Helene Kløve (Y’s Magasinet) og Bjarne Bredrup 
(Nettsidene). Hensikten med møte er å diskutere hvordan vår organisasjon best 
mulig skal kommunisere med klubbene og medlemmene. Som en følge av dette 
må vi avklare oppgavene fordelt mellom de to tjenesteområdene, regionsleder, 
regionsstyret og regionssekretær.  
Regionsleder har kontaktet en Web-designer som innen styremøte skal levere et 
designforslag for nye hjemmesider. Det er laget et innspill til en innholdsfor-
tegnelse som er vedlagt saken 
 
Styret brukte god tid på denne saken. Flere tanker, ideer og forslag kom opp. I en 
tid hvor vi oversvømmes av informasjon, er det viktig å treffe med det vi kommer 
med: Kort, konsist og målrettet. Både bruken av Y-magasinet, E-post, 
hjemmeside og Facebook ble diskutert. 
  
For Y-magasinet ble større ansvar og initiativ fra klubbene etterspurt. Korte 
innlegg opp til 2 sider er velkomne. Også som et grunnlag i arbeidet med 
medlemsvekst. Det var enighet om å oppgradere «2012-utgaven» for å bruke det 
som verveblad? Et lite kort med litt info om Y’s Men kan benyttes som info til 
interesserte. (Link til hjemmesider/Facebook) 
 
Hjemmesidene må være åpne for alle. Sensitiv informasjon må lukes ut. Sidene 
ser i dag litt gammelmodige ut i en kontekst sammen med danske Y’s Men. 
Verktøyet bør også bli bedre og det må ryddes i gamle uaktuelle artikler/ 
dokumenter m.v.. 
      
Vedtak: 

1. Regionsstyret ønsker å fortsette med Y’s Magasinet i sin nåværende 
form. 

2. Regionsstyret vil be klubbene ta større ansvar for å bidra med stoff (opp 
til to sider inkl. bilder). 

3. Regionsstyret ønsker at magasinet skal være et medlemsblad som 
inspirerer til medlemsvekst. 

4. Regionsstyret ønsker at magasinet skal presentere internasjonale 
prosjekt og stoff fra andre land i Area Europa. 

5. Regionsstyret ser at det er behov for å renovere hjemmesidene til Y’s 
Men Norge. Dette arbeidet kan påbegynnes av tjenesteleder umiddel-
bart. 

6. Regionsstyret ser ikke behovet for å ha et passordbeskyttet område på 
hjemmesidene. 

7. Regionsstyret ønsker å beholde medlemshåndboka i sin nåværende 
form, men er positiv til at klubbvise medlemslister (kun navn) legges 
tilgjengelig. 

8. Regionsstyret ønsker på sikt (kommende årbeidsår) å ta i bruk en mer 
tidsmessig lay-out på hjemmesidene. 

  

Alle 
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Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 

96.  Regionsstyrets årsberetning for 2016-2017 
 
Utkast var vedlagt saken.  Svend gjennomgikk rapporten. 
 
Vedtak: 

1. Regionsstyret godkjenner det fremlagte forslag med de endringer som 

fremkom, som regionsstyrets årsberetning. 

Svend 

97.  Organisering og erfaringsoverføring 
Fra eventuelt-saken på siste styremøte: 
Hvordan jobber vi? Administrer vi et system som har overlevd seg selv?  
Frustrasjon og avmakt. Ønske: å få under huden de store viktige utfordringene. 
Og å få gjort noe med disse, få bygge noe sammen!  Flere tiltrådte Kais hjertesukk 
sist og pekte på styrken ved å se verden med ulike perspektiv, og utnytte 
komplementære evner, ferdigheter og kompetanse. Trenger vi et arbeidsutvalg 
til å ta det trivielle, slik at styre kan konsentrere seg om de store spørsmål? 
 
Også denne saken førte til en lang samtale om tingenes tilstand og hvordan 
komme videre.  
 
Ledelse- og styringsmodell for organisasjonen ble diskutert, primært innenfor 
regionen, men også innenfor det internasjonale. Det var en felles oppfatning at 
det er viktigst å holde fokus på det som engasjerer. Vi trenger kun et minimum 
formaliteter som et lim for å holde ting sammen. Eksempelvis er det ikke 
viktigst at alle poster i klubbstyret besettes. Forenkling og større frihet på 
klubbnivå, var blant forslagene.  
 
I arbeidet med rekruttering kom det fram ulike ideer, alt fra knoppskyting ved 
at klubbmedlemmer i en klubb starter en ny til det å arrangere festaften for 
gamle ten-singere for på lengre sikt å rekruttere.       
 
Vedtak: 

1. Regionsstyret ønsker å skape debatt om vår ledelsesstruktur gjennom 

en forenklingsdiskusjon på regionskonferansen. 

Svend 

98.  CE-seminar 
CE-seminaret i april ble avlyst på grunn av for få deltakere. Dette til tross for at 
Region Norge hadde påmeldt 3 (av de 5 som var påmeldt). Vedlagte dokument 
er adressert til alle regioner og ber om innspill, svar på spørsmål om hvordan vi 
skal drive denne aktiviteten videre. I vedlegget er det lagt inn PAP Ineta Krumina 
sine kommentarer/svar på spørsmålene. 
Kommunikasjonen mellom regionsleder og andre er også lagt inn i dokumentet. 
 
Bjørn Arve understreket viktigheten av vår kristne basis, «What Jesus taught us», 
og at regionen bruker mer ressurser på å få folk til å delta.   
 

Bjørn Arve 
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Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 

Vedtak: 
1. Regionstyret støtter forslaget om nytt CE-seminar i mai neste år. 

2. Regionstyret bidrar til økonomisk støtte for at flere norske deltar. 

 

99.  Nominasjoner til ICM 
Til høsten skal det nomineres kandidater til ICM som også skal fungere som Area 
president. Det kan være naturlig at Region Danmark har vervet hvert annet år, 
noe som betyr at det alltid er en dansk representant i ICM. De øvrige årene kan 
vervet gå på rundgang mellom de øvrige regioner i Europa, under forutsetning 
at det finne villige og kvalifiserte kandidater. Hvordan skal region Norges 
interesser bli ivaretatt fremover? 
 
Det er opptil klubbene å forespørre og nominere kandidater til de internasjonale 
vervene. Arealedelsen ønsker ikke en Kvoteordning, men å søke opp gode 
kandidater innenfor alle regioner. Organisasjonen må være klar over at dette 
skjer rett over sommerferien. 
 

Svend 

100.  Eventuelt: 
Jubileumskrift 50 År 
Jubileumskrift – Bjørn Arve avklarer med Egil Odd Halvorsen (Arendal YMC) om 
hans engasjement i saken. Stein Gjeruldsen (Bekkefaret YMC) kan evt overta 
engasjementet eller inngå i et samarbeid med Egil Odd. Det avsettes penger på 
neste års budsjett til saken. Stein får - evt. i samarbeid med Egil Odd -  ansvar 
for framdriften. 
Bjørn Arve følger opp saken. 

Bjørn Arve 

101.  Neste styremøte (nr. 1/17-18) 
 
Forslag til saker med Vedtak som ønskes behandlet på styremøte, meldes 
Regionleder senest 8 dager før styremøtet. Innkalling og møtepapirer vil normalt 
foreligge 6 dager før møtet. 
 
Vedtak: 

1. Neste styremøte (nr 1) avholdes i Ynglingen, Stavanger, fredag 

11.08.2017, kl. 10:00 – 12:00. 

2. Innkalling med saksliste vil foreligge senest mandag 07.08.2017. 

Styremøter for 2017-18: 
2: uke 36, torsdag 07.09, Stavanger 10-16 
3: uke 43, torsdag 26.10, Skype? 09-12? 
4: uke 50, tirsdag 12.12, Stavanger 10-16 
5: uke 5, tirsdag 30.01, Stavanger/Skype? 
6: uke 12, tirsdag 20.03, Stavanger 10-16 
7: uke 19, tirsdag 08.05, Stavanger/Skype? 
8: uke 25, tirsdag 19.06, Mandal 10-16 

Svend 
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Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 

 

 


