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Regionsstyremøte nr. 6, 2016/2017 Referat 

 Oppdatert pr. 25.04.2017 

Møtetid: Torsdag, 20.04.2017, kl. 10:00 – 16:00  

Møtested: Bekkefaret kirke, Stavanger. 

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

Andre: Arne Thorsen (RT), Stavanger St. Svithun 
Torgeir H. Persett (RS), Hinna 
Bjørn Nygaard (RSD/CE), Biskopshavn 

Fraværende:  

Referent: Torgeir H. Persett 

 
Saksliste: 

Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 
71.  Godkjenning av innkalling og saksliste Svend 

72.  Referat fra forrige regionstyremøte, nr. 5, 2016/2017 Svend 

73.  Saker til orientering Alle 

74.  Reisestøtte til Chartring av klubb i Ukraina Svend 

75.  Regionens reisepolicy/Diettgodtgjørelse I forbindelse med reiser Arne 

76.  Regionsprosjekt 2017-2018 Svend 

77.  Regionens regnskap pr 31.03.2017 Arne 

78.  Tjenesteleders rolle og oppgaver – Kristen basis (RSD/CE) Bjørn Arve 

79.  Distrikt Sverige Svend 

80.  Medlemshåndboka 2017/18 Svend 

81.  Visjon 2022 Svend 

82.  Regionkonferansen 2017, møter og forhandlinger Svend 

83.  Regionkonferansen 2017, program og gjennomføring Svend 

84.  Regionleders forslag til arbeidsplan 2017-2018 Svend 

85.  Regionleders forslag til budsjett 2017-2018 Svend 

86.  Valgkomiteens oppdrag til regionkonferansen Svend 

87.  Direktemedlemmer Svend 
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Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 
88.  Eventuelt Bjørn Arve/Kai 

89.  Neste styremøte (20.06.17) Svend 

 

Saker: 

Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 

71.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkallingen og saksdokumentene er tilgjengelig for alle styremedlemmer fra 
10.04.2017. 
Bjørn Arve ba om å få ta opp en sak knyttet til Y’s Magasinet. Settes opp som 
saksnr 88. 
 
Vedtak: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes med de foreslåtte endring. 

Svend 

72.  Referat fra forrige regionstyremøte, nr. 5, 2016/2017 
Referatet ble sendt ut 14.02.2017 til alle som var tilstede. Kommentarer 
mottatt og innarbeidet. Referatet lagt ut på internett og info sendt til alle 
distriktsledere og tjenesteledere pr 26.02.2017.  
 
Vedtak: 

1. Referat fra regionstyremøtet 14.02.2017 godkjennes. 

Svend 

73.  Saker til orientering 
A. Reiseplan 2017. Det er vedlagt en oppdatert reiseplan pr 09.04.2017 

B. Møte mellom Y’s Men og Rogaland krets av KFUK-KFUM, 23.03.2017 

C. Nyhetsbrev utsendt av regionleder 23.03.2017 

D. Referat fra møter iht reiseplan – muntlig 

E. Status påmeldinger Area Conventet i Cesis 

F. Kontakt med Region Sverige 

G. BF rapportering (frist 31.05) 

Forslag til Vedtak: 
1. Regionstyret tar sakene til orientering 

Ad sak 73 E: Det ble utrykt ønske om større avstand mellom de ulike 
conventene.  For eksempel hvert fjerde år. Svein, sammen med Henry 
(Grindheim) oppfordres til å ta dette videre.  

Erfaringsoverføring. Finn var spørrende til hvordan tidligere IP-ers (PIP) 
kunnskap kunne komme nye ledere til gode, og luftet tanken om en PIP-
gruppe. Svein utfordret Region Norge om å utarbeide en sak på dette. Kai 
og Bjørn Arve utarbeider et saksdokument. Utkast klar til neste regions-
styremøte. 
 

Svend 
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Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 

74.  Reisestøtte til Chartring av klubb i Ukraina 
Regionleder har pr 07.03.2017 sendt ut en sak om reisestøtte til 3 medlemmer 

fra Ekaterinburg YMC (Russland) til chartring av en klubb i Zaporozhje (Ukraina). 
Se vedlegg. Regionleders forlag til vedtak ble godkjent på e-post av alle styre-
medlemmer. Melding om vedtaket ble deretter sendt til regionleder Irina 
Maraeva (Russland). 
 
Saken føres herved inn med eget saksnummer på dette styremøte 
 
Vedtak gjort gjennom e-post-behandling: 

1. Regionstyret bevilger et beløp på RUB 45.000 (ca NOK 6.750) til å dekke 
reisekostnaden for 3 representanter fra Ekaterinburg Y’s Men’s Club for 

å delta i chartringen av en ny klubb i Zaporozhje, Ukraina. 
2. Beløpet trekkes fra budsjettpost «Bidrag Region Russland» 

  

 

75.  Regionens reisepolicy 
Det vises til sak 68 16/17. Svend har laget et forslag til reisepolicy som inkluderer 
diettgodtgjørelse basert på en modell som ligner statens satser. Forslaget er satt 
opp i eget vedlegg. Vedlegget inneholder også de regler som gjelder for repre-
sentasjon i andre regioners regionkonferanser. Regionleder melder seg inhabil i 
denne saken siden beslutningen kan påvirke regionleders reiseoppgjør. 
 
Vedtak: 

1.  Regionstyret godkjenner det fremlagte forslaget som regionens 
reisepolicy. 

2.  Det legges ikke opp til vedtektsendringer på kommende regions-
konferanse, men man avventer eventuelle erfaringer med bruk av 
løsningen. 

3.  Diettgodtgjørelsen gjelder for alle som etter vedtektene kan skrive 
reiseregning til regionen. 

4.  Forslaget gjelder fra 20.04.2017. 
 

Arne 

76.  Regionsprosjekt 2017-2018 
Søknadsskjemaet innhold ble gjennomgått på sist styremøte. Etter noen 
endringer og etter en justering innenfor noen punkter, ble saken sendt ut til 
Norges KFUK-KFUM, KFUK-KFUM-speiderne, KFUK-KFUM Global, alle klubbene i 
Norge og alle distriktslederne. 
Søknadsskjemaet ble også lagt ut på våre hjemmesider. Det vises til vedlagte 
dokumenter. 
 
Vedtak: 

1. Regionstyret tar saken til etterretning 

Svend 

77.  Regionens regnskap pr 31.03.2017 
Regnskapsrapport for perioden fra 01.07.2016 til 31.03.2017 er vedlagt. Rap-
porten viser inntekter på ca kr 25.000 over budsjett og kostnader på ca kr 
220.000 under budsjett. Det vil bli utarbeidet en prognose til neste møte. 

Arne 
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Foreløpig ligger det an til ett «overskudd» på ca 130.000. Dette skyldes at kr 
100.000 til ekspansjon ikke er benyttet og at det ble et overskudd på regions-
konferansen 2016. 
 
Vedtak: 

1. Regionstyret tar saken til orientering. 

78.  Tjenesteleders rolle og oppgaver – Kristen basis (RSD/CE) 
På forrige regionsstyremøte ble det vedtatt å invitere tjenestelederne til styre-
møtene. Tanken er at alle tjenesteledere etter tur inviteres til et styremøte hvor 
vi sammen diskuterer rollen og oppgavene knyttet til tjenesteområdet. 
Bjørn Nygaard, tjenesteleder Kristen Basis er invitert til dette møtet. 
 
Vedtak: 

1. Bjørn lager en ide-liste basert på tanker fra samtalen rundt bordet. 

 
Fra samtalen:  

• Tjenestelederrollen kan lett bli en litt ’ensom ulv’ rolle – usikkerhet om 

hvordan fylle rollen. Det er viktig med god kontakt mellom regionstyret 

og tjenestelederen. Styret må skape god backing for tjenestelederne.  

• Viktig å holde varmt hvilken type organisasjon vi er, i.e. at vi har et 

kristent utgangspunkt.  

• Hvordan kommunisere med klubbene og medlemmene, hvordan når vi 

ut slik at det som bidras med blir brukt i klubbene.  

• Vi må bruke de anledningene vi har til å fronte vår kristne basis. Dette 

er av stor betydning. Også forholdet til menighetene er viktig.  

• Y’s Mens biten av klubbene må styrkes. Alder er en utfordring i forhold 

til det å utøve praktiske tjenester, aktualiserer nye type tjenester. Hva 

med bønnekort for Y’s Men? Hva med månedens andakt som 

sendes/tilbys klubbene.  

• Svein refererte fra Christian Emphasis.  

Bjørn Arve 

79.  Distrikt Sverige 
Avtalen mellom Region Norge og Region Sverige ble signert av Torbjörn Sjöqvist 
(Region Sverige) og Svend B. Jacobsen (Region Norge) på ACM i Skjern, den 
05.03.2017.  
IHQ, IP, ISG, IPE, AP og APE er alle informert om utviklingen i denne saken og 
bekreftet det som fremkommer i avtalen. Saken er også kjent for ICM. 
Det er lagt opptil at det avholdes en distriktskonferanse i distrikt Sverige, lørdag 
13. mai i Västerås. Her deltar fra Norge regionleder Svend B. Jacobsen. Torbjörn 
Sjöqvist (leder av Team Sweden de siste 3 år) stiller til valg som Distriktsleder. 
Anders Jepson blir lokal kasserer for den svenske delen av Region Norges 
budsjett/regnskap. Han administrerer alle innbetalinger fra de svenske klubbene 
og utbetaler kontingent og prosjektbidrag. 
 
Vedtak: 

Svend 
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Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 

1. Regionstyret godkjenner at de klubbene som ønsker å fortsette som 

Y’s Men’s klubber i Sverige, danner et eget distrikt i Region Norge. 

2. Regionstyret ved regionleder deltar på en «uoffisiell» distrikts-

konferanse i Västerås den 13. mai for å avklare hvilke klubber som 

fortsetter som Y’s Men’s klubber i det nye distrikt Sverige. Kostnadene 

ved denne reisen belastes Region Sverige. 

3. Regionstyret vil fremlegge en sak på regionkonferansen hvor distrikt 

Sverige tilføyes under vedtekt 311. 

4. Overgangen fra Region Sverige til Distrikt Sverige skjer pr 01.07.2017. 

Det forventes at ICM godkjenner endringen innen 1. mai 2017.  

Svein: IC-medlemmene stemmer elektronisk over saken innen 28. 

april. Et positivt utfall her, er en forutsetning for dette vedtaket, pkt 4. 

5. Medlemmene i distrikt Sverige betaler de samme nominelle beløp i 

SEK som de norske klubbene betaler i NOK (1 SEK = 1 NOK). 

80.  Medlemshåndboka 2017-18 
Det vises til utsendt Nyhetsbrev til klubbene pr 23.03.2017. Innspill til nytt anner-
ledes innhold i håndboka mottas frem til 01.06.2017.  
Medlemshåndboka vil også i år utgis uten annonser. Hvis man for fremtiden 
ønsker at boka skal finansieres ved annonser, medfører det at «noen» må ta 
ansvar for å samle inn disse. Det er et betydelig merarbeid for redaktøren å ta 
hensyn til utplassering av annonser i håndboka. Det er avtalt trykking samme 
sted som i fjor. Flekkefjord YMC tar ansvar for pakking som i fjor. Håndboka må 
være klar til trykking 30. juni (ferdig PDF). 
Regionstyret har ikke forespurt noen om å være redaktør. Det blir derfor region-
leder som påtar seg den oppgavene også i år. 
 
Vedtak: 

1. Regionstyret ønsker fortsatt å utgi en fysisk medlemshåndbok for året 

2017-2018. 

2. Regionstyret vil be regionleder om å ta ansvar for at håndbok blir 

utgitt, basert på de innspill som kommer innen fristen 01.06.2017. 

3. Regionstyret mener at medlemshåndboka fortsatt har sin nytteverdi 

selv om mye av informasjonen kan hentes på hjemmesidene. 

4. Reisepolicyen må inn i håndboken. Ref. sak 75 

Svend 

81.  Strategiarbeid - 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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Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 

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. 

Regionsleder planlegger en workshop på regionkonferansen med dette tema. 
Regionleder ønsker at 1 – 2 blant PRD, RDE og RDEE tar ansvar for denne 
programposten. 

Med referanse til sakene 73 E, 88.1 og 88.2 ønsket regionsstyret å endre 
headingen for denne saken (sak 81) til «Strategiarbeid». Videre pekte styret på 
at relevante spørsmål til workshop-deltakerne på regionkonferansen kan være: 

• Hva er de store og viktigste sakene for Ys Mens bevegelsen i Norge 
nasjonalt og på klubbnivå? 

• Hvem er vi til for og hva er vår oppgave    
a) internt blant klubbenes medlemmer? 
b) eksternt i lokalmiljøet, nasjonalt og internasjonalt? 

• Hvordan kan regionstyret bidra til at klubbene blir i stand til å fornye og 
utvikle seg i ønsket retning? 

• Har vi hensiktsmessige strukturer og arbeidsformer som fremmer det vi 
ønsker å oppnå? 

 
Regionsstyret ønsket dessuten i anledning saken et arbeidsutvalg. Se sak 88.2. 
 
Vedtak: 

1. Regionstyret tar saken til etterretning. 

2. Regionstyret ber Kai og Bjørn Arve ta ansvar for planlegging og 

gjennomføring av workshop på Regionkonferansen. 

Visjonen må omsettes til handling!  Vi må bli bedre kjent blant folk flest.  
 

82.  Regionkonferansen 2017, møter og forhandlinger 
Det er så langt ikke innkommet forslag til saker som skal behandles på 
konferansen. Det er kun en vedtektsendring (krever simpelt flertall) om å 
opprette et nytt distrikt for klubbene fra Sverige (se vedlegg). Vi bør også vurdere 
i hvilken grad vi skal opprettholde distrikt med mindre enn 3 klubber hvis det 
ikke velges distriktsleder og om dette skal fremmes som sak. (Gjelder i hovedsak 
Nord-Norge og Trøndelag).  
Ansvar for møter og program ligger på Regionstyret, mens program og gjennom-
føring ligger hos lokalkomiteen, se eget vedlegg og regionstyrets bestilling til 
arrangørklubben. 
Regionleder har avtalt med Finn Selliseth, Haugesund, om trykking av saks-
papirer slik som i fjor. 
Det er behov for å diskutere innhold i programpostene workshop (fredag), 
prosjektinformasjon og avslutning (søndag). I tillegg må det avsettes tid på 
lørdagskvelden med innslag fra IP og AP. 
 
Følgende dokumenter følger saken: 

• Bestilling til arrangørklubb (oppdragsbeskrivelsen) 

Svend 
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• Fullmaktsskjema (delegater/antall stemmer) 

• Forslagsskjema (forslag til vedtak) 

• Programansvar (fordeling mellom styret/komiteen) 

• Saksliste for konferansen 

• Reiseregning (skjema og veiledning) for tillitsrepresentanter) 

• Guest invitation (til YMI-gjester). Utsendt 22.04.17 

• Gjeste invitasjon (til samarbeidspartnere). Utsendt 22.04.17 

• Ordfører invitasjon (Stavangers ordfører). Utsendt 22.04.17 

• Vedlegg til invitasjonene (Om Y’s Men) 

Vedtak: 
1. Regionstyret tar saken til etterretning. 

2. Regionstyret fastsetter grensen for reisetilskudd til Regionkonferansen 

til kr 3.000, jfr Vedtekt 466 siste setning. 

83.  Regionkonferansen 2017, program og gjennomføring 
Arrangementskomiteen startet sitt arbeid 18.04.2016. Komiteen består av 
medlemmer fra Stavanger Y’s Men’s Club: 
Brith Elin Jacobsen (leder), Tove Hetland (sekretær), Geir Amundsen (regnskap), 
Hugne Sjo, Trygve Meyer og Aslaug G. Ravndal. 
Det er laget et realistisk budsjett som gir et lite overskudd (kr 3.000) ved 100 
deltakere, kr 12.500 ved 120 og kr 21.000 ved 140 deltakere. 
På sist styremøte ble det nevnt et alternativ som kåsør/foredragsholder. Han er 
umulig å få tak i på så kort varsel, men jeg har utfordret komiteen til 2018 å 
vurdere ham. 
Svend inviterer KFUK-KFUM Global å fortelle om prosjekt i Sør Sudan. (Utsendt 
22.04.17) 
 
Følgende dokumenter følger saken: 

• Kjøreplan (detaljert) 

• Program (alle aktiviteter) 

• Påmeldingsskjema (inkl veiledning) 

• Skjema for registrerte deltakere 

• Påmeldingsrutine 

• Fakturaadresse (til leverandørene våre) 

Vedtak: 
1. Regionstyret tar saken til etterretning. 

Svend 

84.  Regionleders forslag til arbeidsplan 2017-2018 
Regionleder legger frem et forslag til arbeidsplan som i hovedsak er det samme 
som inneværende år. Forslaget finnes i et eget vedlegg. Regionleder ønsker 
innspill til punkter som bør tas med basert på oppdatert kunnskap hittil i år. 
 
Vedtak: 

1. Regionstyret støtter det fremlagte forslag til arbeidsplan for 2017-18. 

2. Regionleder bes ta med innspill som fremkom under behandlingen. 
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85.  Regionsleders forslag til budsjett 2017-2018 
Regionsleder legger frem et forslag til budsjett som i hovedsak er identisk med 
budsjettet for inneværende år. Regionleder og regionskasserer vil drøfte bud-
sjettforslaget i forkant av styremøtet. Forslaget finnes i et eget vedlegg. 
 
Vedtak: 

1. Regionstyret støtter det fremlagte forslag til budsjett for 2017-2018. 

2. Hvis årets regnskap/prognose viser større endringer, gir regionstyret 

fullmakt til å justere budsjettet uten at driftsresultatet blir vesentlig 

endret. 

 

86.  Valgkomiteens oppdrag til regionskonferansen 
På regionkonferansen i 2016 ble det under Sak 7.4 valgt en valgkomite 2016-
2017 bestående av: Gudbrand Robsahm-Kjørven, Nøtterøy (leder for ett år), Per 
Trygve Normann, Østenstad og Einar Horneman Øfsti, Brumunddal. 
Siden det denne gang ikke blir noen endringer i regionstyret, er valgkomiteens 
oppgave begrenset:  
 

1. Lov- og kontrollutvalgets leder, Astri Marie Wessel, Tiller og Heimdal går 

ut av utvalget etter 2 perioder, kan ikke gjenvelges. Ny kandidat må 

fremmes. 

2. Regionens revisor blir normalt valgt for ett år. Olav Mugaas, Stavanger, 

ble valgt i 2016. Det er grunn til å tro at han kan ta gjenvalg. 

3. Valgkomiteen må foreslå kandidater til neste års valgkomite. 

Regionstyret ser det ikke som unaturlig at nåværende kandidater også 

blir med videre i komiteen. Det skal være 3 personer og begge kjønn bør 

være representert. 

4. Regionstyret ønsker en skriftlig innstilling, senest 20. juni. Kandidatenes 

navn og CV bør følges av et bilde etter mal fra fjorårets saksdokument 

(se vedlegg). 

Vedtak: 
1. Regionstyret tilskriver valgkomiteens medlemmer med sakens 

dokumentasjon slik at komiteens oppgaver er klargjort. (Vedtaket er 

gjennomført pr 25.04.17) 

 

87.  Direktemedlemmer 
Regionen har for tiden 6 direktemedlemmer. Disse har liten kontakt med 
regionsstyret og de klubbene som ligger innenfor samme distrikt. Kommunika-
sjonen med disse blir derfor tilfeldig og uregelmessig. 
Regionsstyret er av den oppfatning at direktemedlemmenes interesser i større 
grad kan bli ivaretatt gjennom et medlemskap i en nærliggende klubb eller en 
klubb som medlemmer allerede er kjent med. Dette vil på en helt annen måte 
sikre at direktemedlemmene blir holdt informert om regionens virke. 
Det finnes allerede i dag flere medlemmer som ivaretar sitt medlemskap i en 
klubb selv om bostedet er mange mil fra klubbens møtested. En slik ordning vil 
også ivareta at alle medlemmene kan utnytte sine demokratiske rettigheter, jfr 
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sak 6A, § 2.5 (stemmerett for direktemedlemmer) og sak 6F Seniorklubber på 
regionkonferansen 2016.  
 
Vedtak: 

1. Regionstyret vil henstille til direktemedlemmene om å knytte medlem-

skapet opp til en eksisterende klubb. 

2. Regionsleder utarbeider et notat som sendes direktemedlemmene. 

(Vedtaket er gjennomført pr 25.04.17) 

88.  Eventuelt 
Sak 1. Bjørn Arve: 
Utskrift av Y’s magasin. Spre det. Krymp det. Kostnader klubbene har ved å 
trykke bladet dekkes av regionstyret.  
Alternativt er det kanskje tid for at mer spres elektronisk. Trenger vi en 
nettredaktør – gir en god nettside mer? Har med kommunikasjonsstrategien vår 
å gjøre, og må ses i en større sammenheng. 
 
Sak 2. Kai:  
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 
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? 
 

 

89.  Neste styremøte (nr. 7/16-17) 
Forslag til saker med forslag til vedtak som ønskes behandlet på styremøte, 
meldes Regionleder senest 8 dager før styremøtet. Innkalling og møtepapirer vil 
normalt foreligge 6 dager før møtet. 
 
Med referanse til sak 81 foreslår Kai at Svend legger frem et forslag om å 
etablere et arbeidsutvalg med 3 personer som har ansvar for definerte 
oppgaver/rammer for workshopen på regionskonferansen.  Styret (inkl. 
tjenesteledere) vil da kunne bli orientert i styremøte om de beslutninger som 
er foretatt og konsentrere seg om strategi og endringsprosesser med fokus på 
vekst og utvikling av Ys Mens bevegelsen her under eksisterende og nye 
klubber. 
 
Vedtak: 

1. Neste styremøte (nr 6) avholdes i Stavanger, tirsdag 20.06.2017, kl. 

10:00 – 16:00. 

2. Innkalling med saksliste vil foreligge senest torsdag 15.06.2017. 

3. Web-redaktør, Bjarne Bredrup, og redaktør for Y-Magasinet Marit 

Kløve, innkalles til regionsstyremøte, 20. juni. Pr 23.04.2017 har begge 

bekreftet at de kan komme. 

Styremøter for 2017/18: 
1: Fredag 11.08.17 - 10-12 Ynglingen, Stavanger 

Svend 



Y’s Men International, Region Norge  
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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 
 

 


