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Regionstyremøte nr. 5, 2016/2017 Referat 

  

Møtetid: Tirsdag, 14.02.2017, kl. 10:00 – 13:05  

Møtested: Skype. 

Styremedlemmer: Svend B. Jacobsen (RD), Stavanger St. Svithun 
Finn A. Pedersen (VRD), Hinna 
Bjørn Arve Bentsen (RDE), Mandal 
Solveig H. Gjeruldsen (VRDE), Bekkefaret 
Svein Håvåg (PRD), Haugesund 

Andre: Arne Thorsen (RT), Stavanger St. Svithun 
Torgeir H. Persett (RS), Hinna 

Fraværende: 
Kai Sødal (RDEE), Mandal 
Marit H. Kløve (Y’s Magasinet), Åsane  
Henry J. Grindheim (IPE/PRT), Østenstad 

Referent: Torgeir H. Persett 

  
Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 

57.  Godkjenning av innkalling og saksliste Svend 

58.  Referat fra forrige regionstyremøte, nr. 4, 2016/2017 Svend 

59.  Saker til orientering Alle 

60.  Frivillighet Norge Svein 

61.  Mid Year Meeting, Region Russland Svein 

62.  Regionsprosjekt 2017-2018 Svend 

63.  Gjenbruksbutikk i Stavanger Svend 

64.  Distrikt Sverige Svend 

65.  Besøk, møter og reiser våren 2017 Svend 

66.  Visjon 2022 Svein/alle 

67.  Saker til behandling på regionskonferansen 2017 Svend 

68.  Diettgodtgjørelse i forbindelse med reiser Arne 

69.  Neste styremøte (20.04.17) Svend 

70.  Kontakt med tjenestelederne Bjørn Arve 
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Saksdokumenter: 
Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 

57.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 

1. Innkalling og saksliste godkjent med nye saker 59O og 70. 

Svend 

58.  Referat fra forrige regionsstyremøte, nr. 4, 2016/2017 
Referatet ble sendt ut 08.12.16 til alle som var tilstede. Referatet lagt ut på in-
ternett og info sendt til alle distriktsledere og tjenesteledere pr 15.12.16.  
 
Vedtak: 

1. Referat fra regionstyremøtet 06.12.16 godkjennes. 

Svend 

59.  Saker til orientering 
A. Søknadsfrist på valg gikk ut 31.01.17, kl 17:00. Resultatet blir kjent på 

MYM i midten av februar. 

B. BF-delegat til Norge. Uke 32-34. Innreise Stavanger, utreise Oslo. Ikke 

noe nytt, men beslutning tas på MYM. Vestfold, Østfold og Østland 

Nord er tilskrevet. Følges opp av Finn og Solveig. 

C. Tur til AC i Cesis. Info sendt til alle klubber. Lagt ut på nettet. Følges 

opp av Finn. 15 norske på fellestur til Tallinn og Cesis. Noen reiser di-

rekte. Hotel-utfordringer. 

D. Brev til jubilerende klubber. Brev utformet og ettersendt.  

E. Region Norge 50 år. Egil Odd er i gang (se vedlegg). Bjørn Arve følger 

opp. Egil Odd bedt om å lage forslag til mandat. 

F. Møte med KM, speiderne og Global den 08.02 i Oslo. Gudbrand Rob-

sahm-Kjørven, Kai og Bjørn Arve deltok. Positivt møte. Stor takknemlig-

het til Y’s Men. Samtidig må vi bli flinkere til å gjøre hverandre kjent. 

Følges opp av Bjørn Arve.  

G. Antall medlemmer pr 01.02.2017 er 1370. Dette er en økning fra 1359 

(01.08.2016) 

H. Gaver med skattefradrag. Skjema lagt ut på nettet 13.12.16. Mulighe-

ten bør profileres bedre. 

I. Alle konti i samme bank. 4 konti er opprettet i Sparebank 1 SR-bank, 2 

for regionen, 1 for Norsk Symbolika og 1 for Regionskonferansen. 

J. Vennskapsklubber. Status tilbakemelding fra Solveig. Marit Torp er 

area-tjenesteleder for vennskapsklubber. Viktig å få oppdatert håndbo-

ken. Solveig og Svend følger opp. 

K. Tilbud om Medlemshåndbok fra Heglands trykkeri. Innleveringsfrist 

30.06, ferdig til pakking av Flekkefjord YMC til 08.08. Pris kr 22.000 for 

132 sider. Tillegg på kr 940 for 160 sider. 

L. Dato for regionskonferansen i 2018 blir 17.-19.08 på Hamar. 

M. Regionsleders manus til Y’s Magasinet i februar. Se vedlegg. 

N. Status arkivet. Regionarkivet ligger ved Statsarkivet i Stavanger (SAS). 

Ny avtale signert av regionsleder. 

O. Internasjonal week of service – fellestiltak for ulike organisasjoner lo-

kalt 25.-31.03 2017.  Svend sjekker mot andre organisasjoner. 
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Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 

Vedtak: 
1. Regionstyret tar sakene til orientering 

60.  Frivillighet Norge 
Svein deltok på topplederkonferansen i Oslo, 12.01.17. Svend deltok i 2016. Re-
ferat fra Svein vedlagt. Det er mye aktuelt som skjer I denne organisasjonen. 
Hvordan kan vi og vil vi benytte oss av dette medlemsskapet? Se www.frivil-
lighetnorge.no 
 
Vedtak: 

1. Regionstyret ønsker en gjennomgang av de medlemsfordeler og plikter 

som pålegges oss slik at vi får identifisert mulighetene for regionen og 

klubbene. 

2. Regionstyret ber det enkelte styremedlem å holde seg oppdatert og ori-

entert. Svend legger informasjon inn i infopakke til distriktsmøtene. 

Svein 

61.  Mid Year Meeting, Region Russland  
07. – 08.01.2017 ble det avholdt midtvintermøte i Yekaterinburg med deltakelse 
av APE Svein Håvåg og ASD Mentor Russland Marit Torp. Program og rapport 
vedlagt. 
 
Det planlegges en ny klubb i Ukraina (vest for krigssonen). Det er vanskelig for 
en russisk klubb å gi støtte il etableringen, grunnet de politiske forhold i Russ-
land. Svein har diskutert med sin klubb om de kan bidra økonomisk ifm en chart-
ring. 
 
Vedtak: 

1. Regionstyret tar saken til etterretning. 

Svein 

62.  Regionsprosjekt 2017-2018 
Det virker som at regionsprosjektene har vært utvalgt avhengig av samarbeids-
organisasjonenes «tilfeldige» behov. Regionsstyret ønsker at tildeling av regions-
prosjekter skal formaliseres og gi en forutsigbarhet for søkerne. 
 
Region Danmark har en formalisert søknadsprosess hvor det hvert år tildeles 
penger til godkjente og prioriterte prosjekt. Prioriteringen gjøres av distriktsle-
derne i fellesskap etter en offentlig kunngjort invitasjon til å søke. For å komme 
i gang i år, blir det ikke tid til å involvere distriktslederne, men regionsstyret inn-
stiller til vedtak på regionskonferansen i Stavanger. 
 
Ved en offentlig søknadsprosess, kan dette bidra til å gjøre vår organisasjon kjent 
i det offentlige rom. Forslag til søknadsskjema er vedlagt. Bør muligens forenkles 
og samtidig på enkelte punkt nyanseres?  
 
Vedtak: 

1. Regionsstyret ønsker å åpne for at samarbeidspartnere kan søke om pro-

sjektmidler til egne prosjekt, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

2. Regionsstyret setter søknadsfristen til 1. juni. Innkomne søknader be-

handles av regionsstyret i juni med innstilling og vedtak på regionskonfe-

ransen 2017. 

Svend 

http://www.frivillighetnorge.no/
http://www.frivillighetnorge.no/
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Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 

3. Regionskonferansen godkjenner hvert år størrelsen på det beløp som av-

settes til Regionsprosjektene. 

4. Regionsstyret godkjennes søknadsskjemaet med noen påpekte end-

ringer. Det må i tillegg beskrives når utbetaling skal finne sted. 

63.  Gjenbruksbutikk i Stavanger 
Etter forrige styremøte har regionsleder utarbeidet diverse notater og beskrive-
lser om hva vi ønsker med og av en gjenbruksbutikk. Saken ble i første omgang 
sendt til distriktsstyret og til Stavanger YMC ved presidenten. Saken ble glim-
rende presentert av presidenten på klubbens møte den 21.12.16. 
 
Det ble etter hvert også sendt likelydende informasjon til de andre 6 klubbene i 
Stavanger. Den 18.01.17 avholdt de 3 Ynglingeklubbene et lenge planlagt felles-
møte (Stavanger, Lassa og St. Svithun). Basert på klubbenes skriftlige tilbakemel-
ding konkluderte regionsleder at det ikke var tilstrekkelig frivillige ressurser til å 
starte opp med en gjenbruksbutikk i Stavanger. 
 
Regionsstyret påpekte at prosessen kanskje gikk litt for raskt og at man burde 
gitt seg bedre tid med «å selge det inn». På den annen siden er det mange med-
lemmer i Stavanger som har erfaring fra gjenbruksbutikker som drives av andre 
organisasjoner.  
 
Samtidig fremmet regionsleder et forslag om å vurdere en gjenbruksbutikk i 
mindre skala i Ynglingens egne lokaler. Dette ble godt mottatt og vil bli vurdert 
fortløpende.  
 
Vedtak: 

1. Regionsstyret tar saken til etterretning. 

2. Regionsstyret overlater ideen til andre distrikt med sikte på en etable-

ring av gjenbruksbutikk. 

Svend 

64.  Distrikt Sverige 
Forslag til avtale (vedlagt) mellom Region Norge og Region Sverige er utarbeidet, 
oversendt og ute på høring i de svenske klubbene. Det vises til e-post fra Tor-
björn Sjöqvist. 
 
Det ligger an til at minst 7 klubber fortsetter i et nytt distrikt Sverige. Det er et 
par forutsetninger som ligger til grunn. Foreløpig vet vi ikke om de palestinske 
klubbene er tilstrekkelig informert. 
 
Det forventes at saken blir behandlet på MYM i Thailand og på ACM i Skjern. 
 
Vedtak: 

1. Regionstyret tar saken til orientering. 

Svend 

65.  Besøk, møter og reiser 2017 
Her følger en oppsummering av Regionsstyrets deltakelse på vårens distriktskon-
feranser. I utgangspunktet har Regionsleder et ønske om å delta på alle konfe-
ransene, men innser at tidspunkt og geografi ikke gjør dette mulig. I tillegg vises 
andre møter og representasjonsoppgaver for Regionsstyret. 

Svend 
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Dato Distrikt/Hva Sted Deltager 

03.-05.03 ACM Vår 17 Skjern 
Svend, Svein, 
Bjørn Arve 

11.03 DK Bjørgvin Åsane Svend 

18.03 DK Møre Ålesund Svend 

21.03 DK Østfold Råde Svend 

25.03 DK Trøndelag Trondheim Svend 

31.03-02.04 KM-speidernes Landsting Sarpsborg Svend 

01.04 DK Agder Mandal Bjørn Arve 

02.04 DK Østland Nord Lillehammer Svend 

05.04 Nord-Norge/Bodø YMC Bodø Svend 

08.04 Arendal YMC 50 år Arendal Svend 

20.04 Styremøte nr 6/16-17 Stavanger Regionsstyret 

22.04 DK Rogaland Stavanger Svend 

23.04 DK Vestfold Sandefjord Bjørn Arve 

24.04 DK Oslo/Akershus Holmen Arild 

28.-30.04 KFUK-KFUM-landsmøte  Oslo Svend 

11.05 K-stud årsmøte Oslo Ingvar 

20.06 Styremøte nr 7/16-17 Stavanger Regionsstyret 

23.-25.06 RK Danmark Holstebro Svend 

30.06-02.07 RK Russland St. Petersburg Svend 

04.07 RK Finland/Baltikum Cesis Svend 

04.-08.07 AC 2017 Cesis  

11.08 Styremøte nr 1/17-18 Stavanger Regionsstyret 

11.-13.08 RK Norge Stavanger  

01.-03.09 RK CSE Kiel Svend 

07.09 Styremøte nr 2/17-18  Regionsstyret 

22.-24.09 ACM Høst 17 Stavanger Svend, Svein 

06.-08.10 RDE-trening Stavanger Bjørn Arve 

26.10 Styremøte nr 3/17-18  Regionsstyret 

12.12 Styremøte nr 4/17-18  Regionsstyret 

 
Regionsleder lager en Powerpoint-presentasjon som kan benyttes på alle dis-
triktskonferanser slik som i fjor. Billetter bør bestilles i god tid og reisene må 
gjennomføres på en hensiktsmessig måte (fordelt mellom pris og reisetid). 
 
Vedtak: 

1. Regionstyret tar saken til orientering. 

66.  Visjon 2022. 
I 2022 er det 100 år siden Y’s Men ble grunnlagt. Dette er en god anledning til å 
vurdere vår egen situasjon og gjennom dette trekke opp noen visjoner for vårt 
arbeid. Region Danmark har gjennomført et godt stykke arbeid som er satt sam-
men i ett visjonsdokument. 
 
PÅ ACM i høst ble regionene utfordret til å gjøre det samme (sak 7.1). I den grad 
vi ønsker å kopiere eller ta utgangspunkt i det arbeidet som er gjort i Danmark, 
er vi velkomne til å gjøre det. 

Svein/alle 
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På sist møte ble det vedtatt å satse på 2 konkrete aktiviteter. Det ble ikke jobbet 
konkret med strategi utover dette. På dette møtet tar vi en «fot i bakken» og 
vurdere det videre arbeid. 
 
Vedtak: 

1. Regionsstyret avventer tilbakemelding fra ACM-møtet. 

2. Denne saken følges også opp på regionskonferansen 2017. 

67.  Saker til behandling på regionskonferansen 2017 
Regionsstyret har i liten grad vært pådriver for forslag som skal behandles på 
regionskonferansen. Ved de to siste konferansene fremmer nåværende regions-
leder en god del lovendringsforslag som i sin helhet er godkjent og lagt inn i da-
gens versjon.  
 
Det er normalt lov- og vedtekts-saker som fremmes. I tillegg har vi hatt saker om 
kommunikasjon (Håndbok og Y’s Magasin). 
 
Har regionstyrets medlemmer saker som bør fremmes og som bør presenteres 
på distriktskonferansene? 
 
Det må være et mål å gjøre regionkonferansen mer attraktiv, fokusere mer på 
saker som er viktige for vår organisasjon. I motsetning til formaliteter som i og 
for seg er nødvendige, men som litt for lett har en tendens til å få dominere.  
 
Regionsstyret påpekte behovet for å gi plass for diskusjon om utvikling i Region 
Norge og kom med innspill til tema og foredragsholdere. Bjørn Arve pekte på 
verdien av en fengende gjestetaler (Henrik Syse ble nevnt) og/eller at fokus på 
temaet «Kristen basis» med f.eks Carl Hertz Jensen, kunne bidra til å gjøre kon-
feranser attraktiv for flere.  
 
Vedtak: 

1. Regionsstyret vil på neste styremøte gjennomgå budsjett for 2017-18 et-

ter forslag fra regionsleder og kasserer. 

2. Regionsstyret vil på neste styremøte gjennomgå arbeidsplan for 2017-

18 etter forslag fra regionsleder. 

3. Regionssekretær sender ut rapportskjema til distriktsledere og tjeneste-

ledere i april (før påske), Frist for innsending er 1. juni.  

4. Regionsstyret vil på møte i juni gjennomgå årsrapport fra regionsleder 

for 2016-17. 

5. Regionskasserer vil på neste styremøte i april legge fram perioderegn-

skap.  

6. Regionsstyret vil på møte i juni gjennomgå foreløpig regnskap for 2016-

17. Det legges opp til at revidert regnskap skal foreligge før regionskon-

feransen. 

Svend 

68.  Diettgodtgjørelse i forbindelse med reiser 
Våre lover og vedtekter er ikke helt presise når det gjelder dekning av diett i 
forbindelse med reiser. I vedtekt 466 henvises det til «reisekostnader», noen 

Arne 
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som ikke kan tolkes til å inneholde diett, kun dokumenterte transportkostnader. 
Dette er også presisert i vedtekt 467a hvor «reiseutgifter» er benyttet. I vedtekt 
467b er det en formulering «Reiseregningen skal omfatte alle kostnader som 
kreves refundert». Dette kan tolkes som at utgifter til mat kan kreves refundert. 
Med bakgrunn i at det ikke har vært praktisert refusjon for diett, hverken regio-
nalt eller internasjonalt, legges det til grunn at denne praksisen videreføres. 
 
Vedtak: 

1. Regionsstyret ser behov for å åpne for å utbetale diett i spesielle tilfeller 

og at det utformes en «reisepolicy» for regionen. 

2. Svend og Arne tar saken videre til neste styremøte.  

69.  Neste styremøte (nr. 6/16-17) 
Forslag til saker med Vedtak som ønskes behandlet på styremøte, meldes Re-
gionsleder senest 8 dager før styremøtet. Innkalling vil normalt foreligge 6 dager 
før møtet. Tjenesteledere inviteres og gis rom i regionstyremøter, en gang årlig 
pr tjeneste. 
 
Vedtak: 

1. Neste styremøte (nr 6) avholdes i Stavanger, torsdag 20.04.2017, kl. 

10:00 – 16:00. 

2. Innkalling med saksliste vil foreligge senest onsdag 12.04.2017. 

Møte 7: Ti 20.06.2017 – kl 10-16 Stavanger 
 
Styremøter for 2017/18: 
1: Fredag 11.08.17 – kl 10-12 Ynglingen, Stavanger 
2: uke 36 - 07.09 
3: uke 43 - 26.10 
4: uke 50 - 12.12 
 

Svend 

70.  Kontakt med tjenestelederne 
For å bedre kontakten mellom tjenestelederne og regionsstyret ble det fore-
slått å invitere hver tjenesteleder til å delta på ett regionsstyremøte per arbeid-
sår hvor man drøftet oppgaver, arbeidsform og målsetninger for tjenesteområ-
det. 
 
Vedtak 

1. Regionsstyret legger opp til å invitere tjenesteledere til å delta på ett 

styremøte per arbeidsår hvor arbeidsområder og mål blir drøftet med 

regionsstyret. 

 

 


