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Regionsstyremøte nr. 2, 2017/2018 Referat 

Møtetid: Tirsdag, 12.09.2017, kl 10:00 – 16:05  

Møtested: Stavanger KFUK-KFUM, Ynglingen, Speider1 (Ytre Eiganesveien 21, 4022 Stavanger). 

Styremedlemmer: Svend B. Jacobsen (Regionsleder), Stavanger St. Svithun 
Finn Pedersen (Viseregionsleder), Hinna 
Bjørn Arve Bentsen (Neste regionsleder), Mandal 
Solveig H. Gjeruldsen (Neste viseregionsleder), Bekkefaret 
Kai Sødal (Kommende regionsleder), Mandal 

Andre: 
Torgeir H. Persett (Regionssekretær), Hinna 
Thor Lütchen-Lehn (Tjenesteleder Vekst og utvikling), Askøy 

Fraværende: 
Arne Thorsen (Regionskasserer), Stavanger St. Svithun 
Svein Håvåg (Forrige regionsleder), Haugesund  

Referent: Torgeir H. Persett 

Åpning: Kai Sødal 

Saksliste:  

Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 

14.  Godkjenning av innkalling og saksliste Svend 

15.  Referat fra forrige regionsstyremøte, nr. 1, 2017/2018 Alle 

16.  Saker siden forrige møte Alle 

17.  Regionsprosjekt – Utbetaling fra bankbeholdning Svend 

18.  Møte med KFUK-KFUM Global Svend 

19.  Distribusjonsform av Y’s Magasinet  Svend 

20.  Deltakere på møter 2017/18 Svend 

21.  Internasjonale valg Svend 

22.  Oppfølgingssaker etter regionskonferansen Alle 

23.  Oppsummering av «Veien videre-seminar»  Bjørn Arve/Kai 

24.  Tjenesteleders rolle og oppgaver – Vekst og utvikling Alle 

25.  BF-delegater Svend 

26.  Arbeidsutvalg Svend 

27.  Neste styremøte Svend 
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Saksdokumenter: 

Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 

14.  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes.  

2. Vedlegg til sak 23 ble lagt fram på møtet. 

 

Svend 

15.  Referat fra forrige regionsstyremøte, nr. 1, 2017/2018 
Referatet ble sendt ut 27.06 til alle som var tilstede. Referatet er sendt til alle 
distriktsledere og tjenesteledere og LKU pr 03.07.17. Endelig versjon ble sendt 
ut forrige uke. 
 

Vedtak: 

1. Referat fra regionstyremøtet 11.08.2017 godkjennes. 

 

Svend 

16.  Saker siden forrige møte 
A. Regionskonferansen i Stavanger 11. – 13. august. Deltakernes 

evaluering av konferansen var meget bra. Tilleggsinfo: Oppdatert 

arbeidsplan, budsjett og protokoll er lagt ut på nettet. Regnskap sendt 

til Frivillighet Norge. BR-reg er ikke oppdatert enda. Takkebrev til 

Stavanger-klubben og Trygve Meyers sekstett er sendt. Regnskapet 

viser så lang et overskudd på kr 30.105 og blir avsluttet i disse dager. 

Offer til RBM kr 12.075 (kontanter) + SMS-overføringer. 

B. Oppdatering WEB. Tjenesteleder Hjemmesider er sykmeldt i en 

periode på 1-2 måneder. Den planlagte renoveringen av hjemme-

sidene (Sak 95/16-17) vil derfor bli forsinket. Medlemssidene må 

åpnes (uten brukernavn og passord) 

C. Ulykkesforsikning. Er det behov for å tegne en kollektiv ulykkes-

forsikring for Y’s Men arrangement? Svend har vært i dialog med Knif 

Trygghet. Svend følger opp/innhenter ytterligere info. 

D. Y’s Men Norge 50 år. Status v/Bjørn Arve. Egil Odd Halvorsen har 

ansvar for arbeidet i samarbeid ved Stein Gjeruldsen, Kommer tilbake 

til saken ved neste møte. 

E. Regionsleders rapport til ACM. Se vedlegg. 

 
Vedtak:  
1. Regionstyret tar sakene til orientering med ovenfornevnte kommentarer. 

 

 

Alle 
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17.  Regionsprosjekt – Utbetaling fra bankbeholdning  
Det vises til vedlagt dokumentasjon. Hovedbegrunnelse for å godkjenne 
søknader basert på innbetalt beløp er at vi ikke bevilger mer enn det som 
er samlet inn og at pengene er tilgjengelig når prosjektet er avsluttet. 
Hovedbegrunnelsen for å godkjenne søknader og deretter samle inn, er 
at klubbene da vet hvilke prosjekter det samles inn til. Det er derfor en 
fare for at innsamlet beløp ikke dekker det som er bevilget. Hvis vi tar 
forbehold om at beløpet kommer inn, skaper dette utsikkerhet hos 
mottaker. 
 
Vedtak:  
1. For inneværende arbeidsår utbetales de omsøkte midler (kr 175.000, 

ref sak 6 B på regionskonferansen så snart prosjektet er avsluttet (før 
prosjektmidlene er innbetalt). 

2. Basert på søknader for neste års Regionsprosjekter blir summen til 
fordeling begrenset til det beløp som innsamles i inneværende 
arbeidsår. 

3. Dette medfører at man ved tildeling fordeler forrige års innbetaling til 
regionsprosjektet. 

 

Svend 

18.  Møte med KFUK-KFUM Global 
Det vises til vedlagt dokumentasjon. Regionsleder har pr 04.09.2017 mot-
tatt invitasjon fra Global om tur til Bangladesh. Påmeldingsfrist 
01.10.2017. Invitasjonen (vedlegg) er sendt ut på e-post til alle medlem-
mer (med e-post-adresse). 22 medlemmer av 1127 hadde ugyldige e-
post-adresser registrert i Portalbuzz. 
 
Vedtak:  
1. Regionsleder kontakter Barbro Thoren (Sverige) for å få anbefalinger 

for oppfølging av Palestina-klubbene. Resultatet av denne samtalen 
tas inn i høstens ACM-møtet. Videre oppfølging avhenger av ACMs 
vurdering. 

2. Regionsstyret ønsker at klubbene støtter opp om gaver/bidrag som 
gis gjennom regionsprosjekter som kommer Global til gode. 

 

Svend 

19.  Distribusjonsform for Y’s Magasinet 
Etter at Regionskonferansen gjorde vedtak som medfører at Y’s Magasinet skal 
trykkes og sendes i posten til medlemmene, ble det startet er arbeid med å 
innhente tilbud fra flere trykkeri. Så lenget målet er at alle skal få bladet hjem i 
posten, er det ønskelig å sende bladet hjem til den enkelte, ikke til klubben for 
utdeling. Basert på en gjennomgang av medlemslisten slik at et ektepar kun får 
ett eksemplar, gir dette et behov for ca 1.200 eksemplarer. I tillegg er det 
ønskelig å sende 1-2 eks til våre samarbeidspartnere og til KFUK-KFUM sine 

Svend 
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kretskontorer. Et opplag på max 1.350 bør være realistisk. Av disse skal 80 blader 
til Sverige for distribusjon der.  
Det er ønskelig at trykkeriet påfører navn, pakker og leverer til posten. Ikke 
leverte blad går i retur til sekretæren. 
Vi har 4 tilbud. 3 av tilbudene ligger på ca 20.000 inkl mva, det siste på 24.400. 
Dette betyr at trykking, inkl porto kommer på ca kr 15 pr blad. 
Forskjellen mellom utsending til klubben og direkte til medlemmene er på ca kr 
2.800. Imidlertid er risikoen stor for at medlemmer ikke får bladet mens det er 
aktuelt/ferskt. 

  
Vedtak:  
1. Regionsstyret ønsker at Y’s Magasinet sendes i Posten til hvert enkelt med-

lem for første nummer. 

2. Regionsstyret vil vurdere alternative distribusjonsformer underveis i 

arbeidsåret. 

3. Regionsstyret velger Heglands i Flekkefjord som trykkeri. Regionsleder 

kontakter trykkeriet for avtale (utført 12.09.17). 

 

20.  Deltakere på møter 2017/18 (oppdatert) 
Svend deltok på regionskonferansene i 2016/17 og ønsker at flere får 
mulighet til å delta på de andre regionskonferansene. Både Bjørn Arve og 
Kai får anledning når de selv er regionsleder. Det er ønskelig at andre 
potensielle RD-kandidater også kan delta på RDE-treningen. 
 

Dato Hva Hvem 

02.09 RK C/S, Kiel, Tyskland Ingen 

16. – 17.09 RK Fin/Balt, Lahti, Finland Solveig (VRDE) 

22. – 24.09 ACM, Stavanger Svend (RD), Svein (AP) 

20. – 22.10 RDE-trening, Stavanger Solveig (VRDE), Tor Arne 
Knutsen (Holmen) 

Okt/nov Møte med KFUK/KFUM Bjørn Arve (RDE), 
Gudbrand (RSD/YL), ++ 

2018   

09. – 11.03 ACM, Stavanger Svend (RD), Bjørn Arve 
(RDE), Svein (AP) 

Mars/april Distriktskonferanser Flere 

19.04 Årsmøte K-stud Ingvar Lyche 

09. – 12.08 IC, Yeosu, Sør-Korea  

17. – 19.08 RK Norge, Hamar  

   

 
Vedtak: 

1. Regionsstyret tar saken til orientering. 

 

Svend 
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21.  Internasjonale valg  
Regionsleder har på anbefaling valgt å nominere Jennifer Jones, Australia, som 
IPE fra 2018-19 og IP fra 2019-20. 
Tidligere regionsleder i Norge (2009-10), nåværende distriktsleder for Møre, 
Svein Rødset, har takket jan til å være kandidat til ICM for perioden 2018-20. 
Regionsstyret oppfordrer flere klubber til å nominere ham (antall nominasjoner 
er viktige hvis det er mange kandidater). 
 
Vedtak: 
1. Regionstyret tar saken til orientering. 

2. Regionsleder sender ut info og oppfordring til klubbene. 

 

Svend 

22.  Oppfølgingssaker etter regionskonferansen 
Med grunnlag i innholdet i protokollen fremkom følgende: 

1. Utfordre klubbene til større bruk av K-stud: Nyhetsbrev. 
2. Sende takkebrev til avgående tjenesteledere: Regionsleder. 
3. Bruk av regionens reisefond (jfr tillegg 5): Styresak. 
4. Avtale halvårlige ledermøter med KFUK-KFUM (oppdatert arbeidsplan 

ligger på nettet): Bjørn Arve 
5. Korrigere budsjett (oppdatert budsjett ligger på nettet). Ok 
6. Korrigere lovene (vedtekt 311). Oppdaterte lover er lagt ut på nettet. Ok 
7. Regionsprosjektet. Søkerne har fått melding om tildeling og info om 

prosjektene er lagt ut på hjemmesidene. Utbetalingstidspunkt avhenger av 
resultat av sak 17/17-18. Ok 

8. Utbetaling av kr 125.000 til Global. Regionskasserer. 
9. Resultatet av valget legges ut på nett (ligger i protokollen). Ok 
10. Gjøre kjent info om neste års regionskonferansen (kommer på nettet og i 

Y’s Magasinet nr. 3/2017). Ok 
11. Utarbeide en skriftlig oppsummering av aktivitetsrapportene: Regions-

leder. 
12. Regionsstyret må vurdere hvordan distriktsleddet skal fungere og en 

vurdering av årlig eller annet hvert år med regionskonferanse: Styresak. 
13. Regionsstyret vil beholde mulighetene for direktemedlemskap. Ok 

De punktene som er merket Styresak, vil tas opp på styremøter i løpet av 
høsten. 
 
Vedtak: 
1. Regionsstyret godkjenner disse aktivitetene som dekkende for 

regionsstyret oppfølging etter regionskonferansen (jfr Vedtekt 422.h). 
 

Svend 

23.  Oppsummering av «Veien videre-seminar» 
Ref. oppsummering fra seminar under regionkonferansen samt presenta-
sjoner om rekruttering og Mandalsmodellen: Mandal YMC - Hva 
karakteriserer Mandalsmodellen? Se filer prefix-et RS Sak 23 A, B og C. 
 

Bjørn Arve/ 
Kai 
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Kai innledet med å gå gjennom bakgrunn og metodikk, og eventuelle 
konflikter med måten Y’s Men ellers jobber på.   
Bjørn Arve presenterte modellen, om praksis, målsetting og verdier 
Mandalsklubben bygger på.   
Det er et mål å få brukt noe av dette i rekrutteringssammenheng, f.eks et 
tema for distriktskonferanser og lignende, evt mot klubber direkte. 
 
Vedtak:  
1. Regionsstyret er svært positive til Mandalsmodellen, den ligger 

innenfor Y’s Mens formelle rammer og oppleves god i forhold til å nå 
nye medlemmer. 

2. Mandalsmodellen tilrettelegges for bruk innenfor Vekst og utvikling. 

 

24.  Tjenesteleders rolle og oppgaver – Vekst og utvikling  
Hvordan kan vi organisere og benytte interne ressurser til å jobbe målrettet for 
vekst og utvikling i klubbene? Skal vi nedsette et utvalg? Skal vi involvere 
distriktslederne i større grad. Ansvarliggjøre klubbene mer direkte? Samarbeid 
med KFUK-KFUM (sivilt og speider)? Involvering av kretsene? Hvordan bruke 
distriktsråd og distriktskonferanser?  
 
Sammendrag: 

1. Det må etableres forpliktende samarbeidsmøter mellom Y’s Men og KFUK-
KFUM-organisasjonene. 

2. Hvert distrikt etablerer kontakt med KFUK-KFUM sitt kretsledd med sikte 
på samarbeid og vekst i lokalmiljøet. 

3. Gjennomføre en kartlegging i klubbene av potensielle lokale klubbkjerner 
4. Utveksling av informasjon med å «annonsere» og informere om 

hverandres arbeid/prosjekter i hverandres magasin/lederblad. 
5. Utarbeide informasjon (informasjonsserie) som kan tas inn i menighets-

blad. 
6. «Myke opp» rutinene for medlemsopptakelse (forenkle). 

 

Vedtak:  
1. Thor Lütchen-Lehn tar saken videre, bruk gjerne Mandalsmodellen og 

kontakt folk som kan se på ulike former for publisering, f.eks hjemmside. 

 

Alle 

25.  BF-delegater  
Regionsleder har mottatt en del informasjon om søknadsprosess og planlagte 
delegater. Det er mulig å søke om BF stipend både for IC 2018 (3 stk a CHF 600 
for Sør-Korea) og inntil CHF 1.500 totalt for AC 2019 (Area-konvent). I tillegg er 
det 2 BF-reiser tilgjengelig for Europa: Juli 2018 i Japan og Taiwan og i Mai 2019 
i Canada. Så langt mener Regionsleder at det ikke kommer BF-delegater til Norge 
dette året. 
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Vedtak: 
1. Finn fungerer som BF/TC (Reisekoordinator for BF) for inne-

værende år. 
2. Regionsleder sender ut informasjon til klubbene. 

 
26.  Arbeidsutvalg 

Det vises til sak 88.2/16-17 hvor det ble foreslått å vurdere et arbeidsutvalg for 
de «trivielle sakene». Regionsleder har vurdert dette som byråkratiserende.  
Hovedårsaken til at det er så mange mindre saker og orienteringssaker er for å 
dokumentere alle de små og ubetydelige hendelsene som utgjør en regions-
leders hverdag. Erfaringsmessig gjentar oppgavene seg fra år til år. Hvis man 
likevel skal dokumentere disse i et mindre forum (arbeidsutvalg), blir det behov 
for flere møter og møtereferater hvor referatet fra arbeidsutvalget skal 
fremlegges regionsstyret til etterretning. 
 
Vedtak: 

1. Regionsstyret ønsker ikke i denne omgang å etablere er arbeidsutvalg for 
å håndtere et utvalg mindre saker. 

 

 

27.  Neste styremøte (nr. 3/16-17) 
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. 

 
Vedtak: 

1. Neste styremøte (nr 3) avholdes i Mandal, torsdag 26.10.2017, kl. 10:00 – 

16:00. (RSD/TOF er invitert). 

2. Innkalling med saksliste vil foreligge senest fredag 20.10.2017. 

 
Styremøter for 2017-18: 
4: uke 50, tirsdag 12.12, Stavanger 10-16  
5: uke 5, tirsdag 30.01, Stavanger 10-16 
6: uke 12, tirsdag 20.03, Stavanger 10-16 
7: uke 19, tirsdag 08.05, Stavanger 10-16 
8: uke 25, tirsdag 19.06, Mandal 10-16 

 

Svend 

 


