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Regionstyremøte nr. 7, 2017-2018 Referat 

Møtetid: Tirsdag, 08.05.2018, kl. 10:00 – 14:30  

Møtested: Ynglingen, KÅFÅ 1 (kjelleren), Stavanger 

Styremedlemmer: Svend B. Jacobsen (Regionleder), Stavanger St. Svithun 
Finn Pedersen (Viseregionleder), Hinna 
Bjørn Arve Bentsen (Neste regionleder), Mandal 
Solveig H. Gjeruldsen (Neste viseregionleder), Bekkefaret 
Kai Sødal (Kommende regionleder), Mandal 

Andre: 
Torgeir H. Persett (Regionsekretær), Hinna 
Arne Thorsen (Regionkasserer), Stavanger St. Svithun 

Fraværende:  

Referent: Torgeir 

Åpning: Arne 

Saksliste:  

Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 

93.  Godkjenning av innkalling og saksliste (dette dokument) Svend 

94.  Referat fra forrige regionstyremøte, nr. 6, 2017/2018 (vedlegg) Alle 

95.  Saker siden forrige møte (vedlegg) Alle 

96.  Distriktskonferansene 2018 Alle 

97.  Organisering av regionens årsmøte (vedlegg) Svend 

98.  Regionkonferansen 2018 (ref e-post) Svend 

99.  Innstilling fra Valgkomiteen (vedlegg) Svend 

100.  Sammensetning av Regionstyret 2018-19 Svend 

101.  Samarbeid med Norges KFUK-KFUM (vedlegg) Bjørn Arve 

102.  Vekst og utvikling  Bjørn Arve 

103.  Nye personvernregler – GDPR (vedlegg) Svend 

104.  Aktuelle møter 2018-19 Alle 

105.  Regionleders arbeidsplan 2018-19 (vedlegg) Bjørn Arve 

106.  Styremøter 2018-19 (forslag på møtet) Bjørn Arve 

107.  Eventuelt: Jubileumsbok Solveig 

108.  Neste styremøte Svend 
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Saksdokumenter: 

Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 

93.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkallingen ble sendt ut torsdag 03.05.18. Tid og sted for møtet var kjent gjen-

nom referatet fra sist møte.  

 

Vedtak: 

1. Innkalling og saksliste godkjent.  

 

Svend 

94.  Referat fra regionstyremøte, nr. 6, 2017/2018 
Referatet ble sendt ut 27.03 til alle som var tilstede, med frist for kommentarer 
01.04. Referatet ble deretter sendt til alle distriktsledere, tjenesteledere og LKU 
pr 02.04. Referatet ble lagt ut på nettet pr 02.04.  
 

Vedtak: 

1. Referat fra regionstyremøtet 22.03.2018 godkjent. 

 

Svend 

95.  Saker siden forrige møte 
A. Diakonia. Info fra APE Poul Henning Løwendahl om en felles 

diakoniadag i oktober (vedlegg). Svend sørger for en notis til Y’s 
Magasinet. 

B. Mottatt Area Family list 2018-19 (vedlegg). 
C. Bergen Olav Kyrre YMC legges ned fra 01.07. Telefon fra 

presidenten til regionleder. 2 direktemedlemmer er også utmeldt 
dette semester. Pr. 09.05: Mottatt brev fra både Eidsvoll og 
Bergen OK om nedleggelse. 

D. Informasjon om regionkonferanse er lagt ut på nettet og sendt til 
alle klubber, distriktsledere og tjenesteledere i uke 18. 

E. Dialog med Danmarks Kirkelige Mediecenter (DKM) om ny lay-
out på hjemmesidene. Ny versjon for utfylling av info klar i uke 19. 

F. Dialog med Region Danmark om påmelding til Regionkonfe-
ransen i Danmark. 

G. Status Ten Sing Video (vedlegg) 
 

Vedtak: 
1. Regionstyret tar sakene til orientering og aksjon (punkt A). 

 

Alle 

96.  Distriktskonferansene 2018 Alle 
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De som har representert på distriktskonferansene etter forrige møte, ga en 
oppsummering og status. Finn, Bjørn Arve, Kai og Svend refererte fra Rogaland, 
Vestfold, Oslo og Akershus, Østland nord og Agder. Arbeidsplanen ble positivt 
mottatt i alle distriktene. Regionstyrets forslag om årsmøte og regionkonferanse 
hvert annet år ble også godt mottatt. 

 
Vedtak: 

1. Regionstyret tar referatene til orientering. 
 

97.  Organisering av regionens årsmøte 
Det vises til et omfattende vedlegg som grunnlag for saken. Vedlegget er stilet 
som et saksdokument til regionkonferansen. 
Det ble gjort en grundig gjennomgang av dokumentet. 
 

Vedtak:  
1. Regionstyret støtter det fremlagte forslaget med de endringer 

som fremkom under møte.  
2. Saksdokumentet sendes ut til klubbene snarest mulig etter 

møtet. 
 

Svend 

98.  Regionkonferansen 2018 
Program og påmeldingsinformasjon ble sendt ut i uke 18. Samme informasjon er 
også lagt ut på nettet sammen med andre relevante dokumenter. Konferanse-
kostnaden er satt til kr 1.950. Generelt betaler deltakere for egen reise og opp-
hold. De som ifølge vedtekter får dekket kostnadene helt eller delvis, gjør dette 
ved å sende inn oppgjørsskjema. 
 

Vedtak: 
1. Regionstyret har som oppgave å motivere klubbene til å sende delegater 

til regionkonferansen. 
2. Regionstyret er godt fornøyd med det forarbeidet som Hamar og 

Brumunddal YMC har lagt ned i forbindelse med konferansen.  
3. Regionstyret ønsker å få oversendt budsjettet for konferansen. 
4. Bjørn Arve lager en notis om deltakere til paneldebatten som legges ut 

på nettsiden. 
 

Svend 

99.  Innstilling fra Valgkomiteen 
Regionleder har mottatt Valgkomiteens innstilling. Denne er lagt inn som et saks-
dokument til Regionkonferansen. 
 

Vedtak: 
1. Regionstyret vil takke valgkomiteen for arbeidet som er utført og 

vil gjøre innstillingen kjent til klubbene snarest mulig. 

Svend 
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2. Regionleder avklarer med lov- og kontrollutvalget om sammen-
setningen av valgkomiteen hvis ett av medlemmene velges inn i 
regionstyret. 

 

100.  Sammensetning av Regionstyret 2018-19 
Med bakgrunn i at Valgkomiteens har funnet kandidater til både RDE og RDEE, 
vil det være naturlig at regionstyret består av Bjørn Arve (RD), Kai (VRD), Svend 
(PRD), RDE (Per Trygve Normann, Østenstad), VRDE (NN) og RDEE (Jan Austad, 
Mandal). Dessuten har erfaringen med at RT og RS møter på styremøtene vært 
god. Dette betyr at styret for 2018-19 består av 1 fra Stavanger, 3 fra Mandal og 
2 fra Asker. Den geografiske plassering av styremedlemmer kan påvirke 
møtefrekvens og møteform knyttet opp mot kostnader. 
 
I henhold til lovenes § 4.2 vil Regionstyret for 2018-19 består av RD, RDE, RDEE, 
PRD, VRD og VRDE. I henhold til vedtekt 423, deltar RS (RSD/S) og RT (RSD/RT) 
på første styremøte og ellers etter behov. Det er derfor opptil regionleder hvor 
ofte disse skal delta på møtene. RDE og RDEE tiltrer styret fra den dag de blir 
valgt. VRDE utpekes av RDE. 
 

Vedtak: 
1. Regionstyret tar sakene til orientering. 

 

Alle 

101.  Samarbeid med Norges KFUK-KFUM 
Fra forrige styremøte, Sak 91/17-18 hadde vi følge 9 aksjonspunkter. 

  
1. Øystein Magelssen ønsker at Y’s Men skal ha en naturlig rolle som viktig del 

av voksenarbeidet i norsk K-M sammenheng. Han mener at voksengruppen, 

50+ bør være målgruppen for Y’s Men. Han vil bidra aktivt til å formidle dette 

internt i egen organisasjon, og legge forholdene til rette for det. 

Aksjon Øysten Magelssen. Oppfølging: Bjørn Arve.  

2. Informasjonsstaben i K-M i Oslo vil være behjelpelig med å utarbeide 

informasjonsmateriell om Y’s Men som kan benyttes i de informasjons-

kanaler K-M benytter (eks. det kvartalsvise nyhetsbrev som sendes ut til alle 

medlemmer, Facebook etc.). Y’s Men må bidra med faglig input. 

 Aksjon Y’s Men regionstyret/Øystein Magelssen. Oppfølging: Bjørn Arve/Finn. 

3. Representant for Y’s men vil bli invitert til K-M’s interne ledersamling, våren 

2018 der alle ansatte på hovedkontoret, krets- og foreningsansatte møtes. 

Dette blir en viktig arena for å formidle informasjon om Y’s Men. 

Aksjon Øystein Magelssen. Oppfølging: Bjørn Arve. 

4. Det samme vil K-M speiderne invitere til på deres ledertreningskonferanse. 

Aksjon Svein Olav Ekvik. Oppfølging: Svend. 

Bjørn Arve 



 

Y’s Men International, Region Norge 
 

 

Referat - Regionsstyremøte nr. 7, 2017-2018 08.05.2018 Side 5 av 9 

5. Øystein Magelssen etterlyste invitasjoner til ham eller andre på hoved-

kontor/kretskontorer til å delta på Y’s mens distriktskonferanser. Dette må 

Y’s Men følge opp! 

Aksjon Y’s Men regionstyret. Oppfølging: Svend. 

6. Fra Y’s Men’s side ble det nevnt at flere klubber sliter med å rekruttere nye 

medlemmer i områder der K-M foreninger står sterkt. Dette kan delvis 

skyldes at dobbelbetaling av kontingent ikke er attraktivt. K-M har derfor 

besluttet at Y’s Men’s medlemmer kan være støttemedlemmer i K-M mot kun 

å betale kr. 50 per år i tillegg til Y’s Men kontingenten. Dette er en flott 

løsning som forhåpentligvis kan bidra til økt oppslutning om Y’s Men! 

Aksjon Y’s Men regionstyret/Øystein Magelssen. Oppfølging: Svend. 

7. Global har gjennom årene mottatt betydelige prosjektmidler fra Y’s Men 

region Norge. Det er i begge organisasjoners interesse at dette fortsetter. 

For å øke bevisstheten og kjennskap til enkeltprosjekter og de resultater som 

oppnås, vil Global sørge for å invitere grupper av Y’s Mens’ medlemmer til å 

delta på reiser for å besøke slike. Et initiativ er allerede tatt i forhold til 

prosjekter i Bangladesh og flere initiativ planlegges. 

Aksjon Global (Jenny Fretheim). Oppfølging: Y’s Men ble invitert til å delta på tur 

til Bangladesh i februar. 2 medlemmer fra Sandefjord YMC var med. 

8. Global vil også bidra til å styrke båndene mellom Y’s Men region Norge og to 

YM-klubber i Palestina, og spesielt hjelpe til med å arrangere besøk hos disse. 

Y’s Men Norge har fått et spesielt oppfølgeransvar for disse klubber gjennom 

overføringen av svenske klubber til region Norge. 

Aksjon Y’s Men regionstyret/Global (Jenny Fretheim). Oppfølging: Finn jobber 

med saken (ref sak 69 17-18) 

9. Øystein Magelssen og Svein Olav Ekvik synes ideen om paneldebatt på 

regionkonferansen på Hamar 17.-19. august 2018 er god. Temaet om 

«Hvordan K-M kan bidra til å styrke Folkekirkens arbeid og utvikling» var han 

også positiv til. Han noterte dato og sted i sin kalender og vil prøve å holde 

av denne dato for deltagelse der. 

Aksjon Y’s Men regionstyret. Oppfølging: Bjørn Arve. Bjørn Arve deltar som Y’s 
Mens representant i debatten. 
 

Fra mai 2018: 
Det vises til e-post dialog mellom Øystein Magelssen og Bjørn Arve om tema. 
Det er ønskelig om en representant fra oss informerer om Y’s Men på KFUK-
KFUM sin personalsamling i mai. 
 
Når det gjelder medlemskap for Y’s Men i Norges KFUK-KFUM, ref sak 87/17-18, 
gjenstår det å få en god og enkel rutine for hvordan innmelding fra medlemmene 
skal skje. Følgende e-post ble sendt til Øystein den 2. mai: 
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Hei Øystein! 
Hvis vi skal promotere medlemskap i Norges KFUK-KFUM for våre medlem-
mer, trenger vi en "oppskrift" for innmelding som vil fungere for oss. Det må 
være enkelt og kunne ordnes av den enkelte medlem eller av en av klubbens 
ledere. Vil dette f.eks. kreve at alle våre klubber må ligge definert i Connect, 
eller kan alle Y's Men som ikke har andre tilslutninger til arbeidet (allerede er 
medlem) blir liggende under Y's Men Norge? Hva har dere gjort i forhold til 
GDPR? 

 
Vedtak: 

1. Regionstyret tar saken til orientering. 
2. Kai og Bjørn Arve har et møte med Øystein Magelssen i Oslo 19. juni.  

 

102.  Vekst og utvikling  
Som tidligere meldt er det flere klubbkjerner på gang i Norge. 

I Stavanger jobber både Bekkefaret og Madlamark menighet med å etablere 
klubber. I tillegg vil Thor L-L ta kontakt med Fana menighet i Bergen med sikte 
på en klubbkjerne. I Oslo er det mulighet for en ny klubb i Nordstrand og det 
jobbes fortsatt med å få til en ny klubb i Vigeland i Lindesnes kommune. 

Utover disse konkrete tilfeller er det også aktiviteter på gang for å skape 
grunnlag for en klubb i Sokndal kommune i Rogaland der det tradisjonelt har 
vært et omfattende KFUK-KFUM arbeid.  

Vedtak:  

1. Regionstyret holder kontakten med distrikt eller initiativtakere og ber 
aktuelle distriktsledere om en status for sine respektive distrikt. 

2. Bjørn Arve inviterer en representant fra ’Generasjon X’ i Bekkefaret til 
regionkonferansen på Hamar, og utfordrer vedkommende til å delta i 
paneldebatten om vekst og utvikling.  

Bjørn Arve 

103.  Nye personvernregler - GDPR 
I sakens vedlegg er det samlet litt informasjon. Dette er i hovedsak hentet 
fra hjemmesidene til Frivillighet Norge. 
Kort fortalt er problemstillingen at vi som organisasjon må ha skriftlig 
samtykke fra alle medlemmene. Samtykket skal dokumentere at 
medlemmet har gitt sin tillatelse til at vi lagrer og bruker informasjon om 
medlemmet på slik vi har beskrevet. 
 
Her er det flere utfordringer: 

1. Vi har ikke kontroll eller avtale med den datasentralen som drifter 
Portalbuzz. 

2. Vi har ca 1400 medlemmer som vi skal ha et skriftlig samtykke fra. 
Hvordan skal dette administreres og følges opp? 

3. Vi trenger en prosedyre for alle nye medlemmer hvor samtykke fås 
ved innmelding. 

Svend 
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4. Vi trenger en løsning som kan administrere hvem som har gitt 
samtykke og hvor det skriftlige samtykke finnes (kontroll fra 
myndighetene) 

5. Hvordan behandler vi medlemmer som ikke gir samtykke? 
 

Regionleder har sendt en forespørsel til en leverandør som påstår de kan 
hjelpe organisasjoner med dette, men de innrømmet at vårt tilfelle var 
noe spesielt. 
«Jeg er leder for den norske og svenske delen av en internasjonal organisasjon: Y's 

Men International Region Norge. Vi har ca. 1400 medlemmer fordelt på ca. 50 klubber. 
Medlemmene er registrert i et felles internasjonalt register, Portalbuzz. Dette styres 
fra vårt internasjonale hovedkontor i Genève. Dette registeret inneholder Navn, 
Adresse, fødselsdato, medlemsdato, e-post, kjønn og telefonnr (mobil og fast). Hvert 
medlem kan se og endre i sine egne data ved å logge seg på med egen e-post. 
Registeret inneholder også opplysninger om hvem som er styremedlemmer og som 
har verv i organisasjonen. Vi har behov for å sende ut e-post til våre ledere flere 
ganger i året. I tillegg kan de selv skaffe info gjennom våre nettsider (www.ysmen.no). 
Det er ønskelig å kunne sende ut SMS-er til medlemmene, men vi har i dag ikke noe 
system som støtter en slik funksjon. Våre medlemmer har en høy snittalder, men ca. 
90 % har e-post. På hvilken måte kan deres løsning bistå oss? Jeg antar at vi må 
registrere samtykke både for registrering av medlemsinfo og for utsendelse av e-post 
og SMS. Når det gjelder registrering av medlemsinfo, kan dette løses ved utfylling av 
skjema ved innmelding. Jeg er også opptatt av hvordan samtykkeerklæringer skal 
samles sammen for å administrere de som samtykker og de som ikke gjør det.» 

 
Jeg fortsetter å sjekke litt frem til møtet. 
 
Forslag til Vedtak: 

1. Regionstyret ved regionleder følger opp saken og sjekker med James 
Olle hva som er gjort internasjonalt.  

2. Regionleder kontakter også Datatilsynet om saken. 
 

104.  Aktuelle møter 2018-2019 (oppdatert 21.03.2018) 
Disse møtene skal også finnes på Google-kalenderen: 
https://calendar.google.com/calendar/b/2?cid=eXNtZW4ucmVnaW9uLm
5vcmdlQGdtYWlsLmNvbQ  
 

Dato Hva Hvem 

2018 

31.05 – 
03.06 

Regionskonferanse Russland, 
Kirovsk 

Svend (RD) 

08. – 
10.06 

CE Seminar, Pärnu, Estland  Tor Lütchen-Lehn, Bjørn 
Nygaard, Jan og Rita 
Austad 

23. – 
24.06 

Regionskonferanse Danmark, 
Vejle 

Svend (RD) + Region-
styret 

Svend 

http://www.ysmen.no/
https://calendar.google.com/calendar/b/2?cid=eXNtZW4ucmVnaW9uLm5vcmdlQGdtYWlsLmNvbQ
https://calendar.google.com/calendar/b/2?cid=eXNtZW4ucmVnaW9uLm5vcmdlQGdtYWlsLmNvbQ
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09. – 
12.08 

Verdenskonvent i Yeosu, Sør-
Korea. 

Finn, Bjørn Arve 

17. – 
19.08 

Regionskonferanse Norge, 
Hamar 

Alle! 

31.08 -
02.09 

Regionskonferanse Central 
Syd, Bristol, England 

Bjørn Arve (RD) 

22. – 
23.09 

Regionskonferanse Finland/-
Baltikum, Pärnu, Estland 

Bjørn Arve (RD) 

28. – 
30.09 

ACM Fall, Vejle, Danmark Bjørn Arve (RD), Svein 
Rødset (ICM), Svein 
Håvåg (PAP) 

05. – 
07.10 

RDE-trening, Danmark Xxx (RDE) 

26. – 
28.10 

R2R-trening, Ringkøbing, 
Danmark 

Generell ledertrening for 
nye regionsledere 

2019 

15. – 
17.03 

ACM Spring, Vejle, Danmark Bjørn Arve (RD), Svein 
Rødset (ICM), Svein 
Håvåg (PAP) 

28. – 
30.06 

Areakonvent + Regions-
konferanse, Ekatenrinburg, 
Russland 

Svend (PRD), Mange! 

2020 

13. – 
16.08 

Verdenskonvent, Odense, 
Danmark 

Mange! 

 
Vedtak: 

1. Regionstyret tar oversikten til orientering. 

2. Regionsstyret vil forespørre Jan Martin Austad til å delta på R2R-

treningen til høsten.  

 

105.  Regionleders arbeidsplan 2018-19 
Bjørn Arve legger frem en endelig utgave av arbeidsplan slik den skal presenteres 
på Regionkonferansen. 
 

Forslag til Vedtak: 
1. Regionstyret slutter seg til forslaget.  
2. Forslaget sendes ut til klubbene så snart som mulig. 
 

Svend 

106.  Styremøter 2018-19 
Forslag til styremøter for kommende høstsemester: 
1: fredag 17.08.2018 på Hamar 
2: onsdag 19.09 i Stavanger 

Bjørn Arve 
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3: tirsdag 16.10  
4: tirsdag 04.12 
Grunnet skoleferie bør man unngå uke 40 og 41 høsten 2018, uke 7, 8 og 9, samt 
uke 16 (påske) våren 2019. 
 

Forslag til Vedtak: 
1. Regionstyret tar planen til orientering. 
2. Styremedlemmene bes gi beskjed snarest mulig hvis det blir uunn-

gåelige møtekollisjoner.  
 

107.  Eventuelt 
A. Jubileumsbok 
Fra redaktørens er det et ønske at flere personer deltar i kvalitetssikringen av 
innholdet. Regionstyret vil anbefale at redaksjonen kontakter Kjell Jensen, Lassa 
YMC, Finn A. Pedersen, Hinna YMC og Arvid Malme, Østenstad YMC i den 
anledning. Regionstyret ser det som ønskelig at manus foreligger før 
sommerferien 2019 og at trykking skjer tidlig på høsten. 

 

 

108.  Neste styremøte (nr. 8/17-18) 
Forslag til saker og forslag til vedtak som ønskes behandlet på styremøte, meldes 
Regionleder senest 8 dager før styremøtet. Innkalling og sakspapirer vil normalt 
foreligge 6 dager før møtet. 

 
Forslag til Vedtak: 

1. Neste styremøte avholdes i Mølholm kirkelokale, Vejle, fredag 22.06.18, 

kl. 15:00 – 20:00.  

 
Styremøte for 2018-19: 
Første styremøte blir på Hamar, fredag 17.08, kl 10:00 – 12:00. Hovedsaken her 
blir en gjennomgang av Regionkonferansen, detaljplan og fordeling av oppgaver. 

 

Svend 

 


