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Regionsstyremøte nr. 6, 2017-2018 Referat 

Møtetid: Torsdag, 22.03.2018, kl. 10:00 – 14:50  

Møtested: Mandal, Nordre Banegate 9 A 

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

Andre: Torgeir H. Persett (Regionssekretær), Hinna 

Fraværende: 
Solveig H. Gjeruldsen (Neste viseregionsleder), Bekkefaret 
Arne Thorsen (Regionskasserer), Stavanger St. Svithun 

Referent: Torgeir 

Åpning: Bjørn Arve 

Godkjent saksliste: 

Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 

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

76.  Referat fra forrige regionsstyremøte, nr. 5, 2017/2018 (vedlegg) Alle 

77.  Saker siden forrige møte (vedlegg) Alle 

78.  Y’s Magasinet våren 2018 Svend 

79.  Presentasjon på distriktskonferansene 2018 Bjørn Arve 

80.  Organisering av regionens årsmøte Svend 

81.  Tjenesteledere 2018/19 Bjørn Arve 

82.  Referat fra ACM i Stavanger 9.-11. mars 2018 Svend/Bjørn Arve 

83.  CE-seminar 2018 Bjørn Arve 

84.  Vekst og utvikling  Bjørn Arve 

69.  Palestina-besøk (utsatt fra forrige møte) Finn 

85.  Aktuelle møter 2018/19 Svend 

86.  Deltakelse i TV-aksjonen Svend 

87.  Medlemsskap i Norges KFUK-KFUM Svend 

88.  Jubileumsbok (Vedlegg) Svend 

89.  Medlemshåndboken 2018-2019 Svend 

90.  Sammensetning av Regionsstyret 2018/19 Alle 

91.  Samarbeid med KFUK-KFUM Bjørn Arve 

92.  Neste styremøte Svend 
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Saksdokumenter: 

Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 

75.  Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkallingen ble sendt ut fredag 15.03.18. Tid og sted for møtet var kjent gjen-

nom referatet fra sist møte.  

 

Vedtak: 

1. Innkalling og saksliste godkjent med de foreslåtte eventuelt-sakene.  

Se sak 91. 

 

Svend 

76.  Referat fra regionsstyremøte, nr. 5, 2017/2018 
Referatet ble sendt ut 02.02 til alle som var tilstede, med frist for kommentarer 
09.02. Referatet ble deretter sendt til alle distriktsledere, tjenesteledere og LKU 
pr 09.02.18. Referatet ble lagt ut på nettet pr 10.02.18.  
 

Vedtak: 

1. Referat fra regionsstyremøtet 01.02.2018 godkjent. 

 

Svend 

77.  Saker siden forrige møte 
A. Invitasjon til Regionskonferanse i Central Syd, 31.08-02.09 i 

Bristol. (se vedlegg) 

B. Informasjonsstoff. Ref sak 50/17-18, vedtak 1. Status ved Finn og 

Bjørn Arve. Flyttes til sak 91. 

C. Personvernregler. Ref sak 57A. Det er ikke noe nytt i saken. 

D. Y’s Magasinet nr 1/2018. Ble sendt ut til alle medlemmer Uke 10. 

Takk til Mandal YMC for bistand ifm utsendelsen. 

E. Årsmøte i K-stud. Vedlagt finnes innkalling og program for års-

møte 19.04.2018. Ingvar Lyche møter som vår representant. 

Vedlegg. Ingvar bes lage en praktisk bruksanvisning om hvordan 

bruke denne muligheten/dette tilbudet. 

 
Vedtak: 

1. Regionstyret tar sakene til orientering. 

 

Alle 

78.  Y’s Magasinet våren 2018 
Nå er årets første nummer sendt ut. Det viser seg at det blir litt 
forsinkelser ved å koordinere mange aktiviteter, trykking, bringing, 
utskrift av navnelapper, påklistring av navnelapper og forsendelse til 

Svend 
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posten. Regionsleder foreslår derfor at nr 2 – 2018 sendes ut på det «nye» 
formatet, direkte fra trykkeriet som tidligere. Regionsstyret ønsker ikke 
noe generelt forbud til nekrologer, men ber om at disse ikke overstiger 
200 ord. Det kan også åpnes for at klubbene melder inn navn på nye 
medlemmer. 
 
Vedtak: Regionsstyret ønsker:  

1. Å fortsette med det nye formatet (B5). 

2. At rutinen hvor trykkeriet tar ansvaret for adressering og levering til 
posten gjenopptas. 

 

79.  Presentasjon på distriktskonferansene 2018 
Regionsleder har oppdatert eksisterende Powerpoint-presentasjon, og lagt inn 
neste års arbeidsplan. Presentasjonen inneholder også utsagn knyttet til å 
avholde regionskonferanser hvert annet år, og hvordan regionens årsmøte kan 
fungere. Dette er beregnet å være et innspill til drøfting på distrikts-
konferansene. Det er derfor viktig at de personene som representerer 
regionsstyret på konferansen, noterer seg kommentarer og melder disse skriftlig 
til regionsleder innen en uke (Dette vil så bli tatt med i saksfremlegget til 
regionskonferansen).  
Kai og Bjørn Arve refererte fra 2 allerede gjennomførte konferanser. 

 
Vedtak: 

1. Regionsstyret slutter seg til Bjørn Arves forslag til årsplan slik den frem-
kommer til presentasjonen. 

2. Regionsstyret vil behandle forslag til budsjett på møtet i juni. 
 

Svend 

80.  Organisering av regionens årsmøte 
Regionsleder satt sammen en sak som ligger i Powerpoint-presentasjonen til 
distriktskonferansene (ref sak 79). Hovedprinsippene er som følger: 

• Regnskapsåret endres til 01.01 – 31.12 for regionen. 

• Det opprettes et nytt forum: «Regionens årsmøte» som behandler alle 
årsmøtesakene på vegne av klubbene/regionskonferansen. Årsmøtet 
holdes (en fredag/lørdag) i juni. 

• Regionskonferansen avholdes hvert annet år (lørdag/søndag) samme 
helg og sted som årsmøtet. Konferansen inneholder relevante panel-
debatter, work-shops og foredrag. 

 

Vedtak:  
1. Regionsstyret oppsummerer tilbakemeldingene fra distriktene på 

sitt neste møte. Basert på disse fremmer regionsstyret et 
prinsippforslag til behandling på årets regionskonferanse.  

Svend 
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2. Regionsstyret vil så på grunnlag av vedtaket, fremme forlag til 
lovendringer som fremlegges til behandling på et årsmøte, 
ordinær eller ekstraordinær regionskonferanse. 

 

81.  Tjenesteledere 2018/19 
Det er neste regionsleder som har ansvar for å spørre og sette sammen 
tjenesteledere for sin periode. På forrige møte behandlet styret en dokument 
som beskrev roller og mandat. Det er ønskelig å gjennomgå denne oppstillingen 
slik at dette blir korrekt og fullstendig i medlemshåndboka. Regionsleder har 
følgende tjenesteledere for 2018/19: 
 
RS Torgeir H. Persett Hinna  
RT Arne Thorsen Stavanger St. Svithun 
WEB Svend B. Jacobsen Stavanger St. Svithun  
Y’s Magasinet Marit H. Kløve Åsane 

Vekst og utvikling (EMC) Thor Lütchen-Lehn Askøy 
Norsk Symbolika (SUP) Jan Erik Berg Asker 
Kristen Basis (CE) Bjørn K. Nygaard Biskopshavn 
Facebook (FB) Elisabeth Halvorsen Arendal 
Portalbuzz (PB) Finn A. Pedersen Hinna 
Medlemshåndboken Svend B. Jacobsen Stavanger St. Svithun 
Regionsprosjekt (ny) Arne Toftøy-Andersen Bekkefaret 
Vennskapsklubber (IBC) Marit Torp Kråkerøy Mixed 
Y’s Mens arkiv (HST) Gunnar Langvik Lassa 
ASF/BF/EF/RBM ? 
TOF Egil Odd Halvorsen  Arendal 
Samfunnsansvar (CS) Ikke behov 
Reisekoordinator (TC) Ikke behov 
PR Regionsstyret 
KFUK-KFUM-kontakt (YL) Regionsleder Mandal  
STEP/YEEP Ikke behov 
YES/SDS Ikke behov 
 
Bjørn Arve og Svend kontakter tjenesteledere som er nye eller ikke fortsetter til 
neste år. 
 

Vedtak: 
1. Regionsstyret slutter seg til dette forslaget.  

 

Bjørn Arve 

82.  Referat fra ACM i Stavanger 9.-11. mars 2018 
Det ble arrangert ACM i Stavanger. Møtet bestod av AP, APE, PAP, AS, AT, RD-er 
og RDE-er fra alle regionene i Europa. I tillegg møtte IP og programsekretær i 
YMCA Europe. De nyvalgte ICM var også invitert. Svein Rødset fra Hareid og 
Ulstein møtte, mens Ulrik Lauridsen fra Danmark som for øvrig ble valg som APE 
fra 01.07.2018 ikke hadde anledning til å møte. 
  

Svend/Bjørn 
Arve 
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Møtet behandlet rapporter fra AP-troikaen (AP, APE og PAP), alle regionene (RD 
og RDE) og de fleste tjenestelederne (ASD-er). Videre behandlet vi foreløpig 
halvårsregnskap, budsjett og area-kontingent for 2018-2019. Innbetalingen til 
Area vil bli CHF 7,30 per medlem. Innbetalingen består av 3 deler: Kontingent 
CHF 6,50, Area Extensions Support (CHF 0,32) og Solidarity Support (CHF 0,48). I 
tillegg kommer den internasjonale kontingenten på CHF 35 per medlem. 
Supplerende informasjon ble gitt i møtet. 
 

Vedtak: 
1. Regionsstyret går inn for at det nedsettes en «task force» med 

henblikk på å fornye organisasjonen i henhold til utvikling og 
behov.  

2. Regionsleder fremmer dette som sak til neste ACM.  
 

83.  CE-seminar 08–10.06.2018 
Regionsstyret har mottatt og godkjent 4 deltakere til dette seminaret. Det 
forventes 3 fra Danmark og 8 fra Russland, men ingen av disse er formelt 
påmeldt. Bestilling av billetter må avvente til en bekreftelse på at seminaret 
blir gjennomført, foreligger. Det planlegges et nytt seminar i 2020. 

 
Vedtak: 

1. Regionsstyret tar saken til orientering.  
 

Bjørn Arve 

84.  Vekst og utvikling  
I januar fikk vi en gledelig melding fra DG Rogaland at det nå er etabler en ny 
klubbkjerne for "den noe yngre garde" i Madlamark menighet. Klubben vil kalle 
seg "Generasjon X". Fadderklubb er Madlamark YMC. Dette kan være modell for 
andre nye klubber. 

På Nordstrand i Oslo er Tor-Arne Knutsen (adm. leder i menigheten) godt i gang 
med forberedelsesmøter til det som planlegges å skulle bli en ny Y's Men's Club. 
Det første møtet i februar ble vellykket, med ca 15 deltagere fra Nordstrand og 
8 gjester fra Ys Mens klubber i Asker. Biskop emeritus Ole D. Hagesæther var 
foredragsholder og talte varmt om sine erfaringer fra Ys Men. Nytt møte 
planlegges senere på våren. 

På Vigeland i Lindesnes kommune er det tatt initiativ lokalt til å supplere K-M 
miljøet med en Y's Men's Club. Representanter fra Mandalsklubben har deltatt 
på to forberedende møter der ca 20 personer har deltatt. Mandalsklubben vil 
fortsette sitt engasjement og det satses på å chartre en klubb i løpet av 2018. 
(ca 10 medlemmer i Mandalsklubben kommer fra Vigelandsområdet, og flere av 
disse vil sannsynligvis bli medlemmer i den nye klubben). 

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

 Vedtak: 

Bjørn Arve 
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1. Regionstyret gleder seg over utviklingen og vil fortsatt holde tett kontakt 
med disse initiativene, og tilby sin assistanse både praktisk og finansielt. 
Neste regionsleder (RDE) vil ha dette som sitt viktigste satsingsområde 
både som RDE og videre i sin funksjon som regionsleder (RD). Aksjon: 
RDE 

2. Tjenesteleder "Vekst og utvikling" må bringes med i et samarbeid med 
regionsstyret i tiden fremover. Aksjon: RD og RDE. 

3. Vekst og utvikling skal være hovedtema i distriktskonferansene våren 
2018 og representanter for regionsstyret skal sørge for å sette dette 
tema på agendaen i disse møter. Informasjonsmateriell og underlag til 
disse møtene er sendt til distriktslederne og de som skal representere 
regionsstyret i distriktskonferansene. Aksjon: Alle i regionsstyret. 

69.  Palestina-besøk (utsatt fra forrige møte) 
Selv om de to klubbene i Palestina, ikke formelt er en del av Region Norge, er 
det vår Region som har arvet disse fra Region Sverige. Klubbene har i mange år 
kun betalt internasjonal kontingent. Det er grunn til å tro at klubbene driver 
tungt. Med bakgrunn i dagens situasjon ønsker Region Norge å ta bidra til å få 
klubbene i gang igjen. Finn har kontakt og forventer tilbakemelding i løpet av 
mars/april. 
 

Vedtak: 
1. Regionsstyret vil dekke reise og oppholdskostnader for inntil 2 personer 

som kan reise på klubbesøk til klubbene i Palestina. Det forutsettes at 
formålet med et slikt møte er avklart og avtalt med de aktuelle klubbene 
god tid i forveien. 

 

Finn 

85.  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 

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

17.03 
(lørdag) 

Distriktskonferanse Sverige 
(S:t Lukas kyrka i Järfälla) 

Bjørn Arve 

17.03 
(lørdag) 

Distriktskonferanse Trøndelag 
(Tiller menighetshus) 

Tor Lütchen-Lehn 

20.03 
(tirsdag) 

Distriktskonferanse Østfold 
(Kråkerøy menighetssenter) 

Kai 

07.04 
(lørdag) 

Distriktskonferanse Møre, 
Ulsteinvik 

Tor Lütchen-Lehn 

Svend 

https://calendar.google.com/calendar/b/2?cid=eXNtZW4ucmVnaW9uLm5vcmdlQGdtYWlsLmNvbQ
https://calendar.google.com/calendar/b/2?cid=eXNtZW4ucmVnaW9uLm5vcmdlQGdtYWlsLmNvbQ


 

Y’s Men International, Region Norge 
 

 

Referat - Regionsstyremøte nr. 6, 2017-2018 22.03.2018 Side 7 av 11 

09.04 
(mandag) 

Distriktskonferanse Oslo og 
Akershus, Østenstad 

Bjørn Arve 

14.04 
(lørdag) 

Distriktskonferanse Bjørgvin, 
Åsane 

Bjørn Nygaard 

14.04 
(lørdag) 

Distriktskonferanse Rogaland, 
Stavanger (Stokka kirke)  

Finn 

15.04 
(søndag) 

Distriktskonferanse Østland 
Nord, Gjøvik 

Svend 

19.04 
(torsdag) 

Årsmøte K-stud, Oslo Ingvar 

21.04 
(lørdag) 

Distriktskonferanse Agder, 
Arendal 

Kai 

21.04 
(lørdag) 

Distriktskonferanse Vestfold, 
Tønsberg 

Finn 

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), Bjørn Arve 
(RDE) + Mange! 

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 

Bjørn Arve, Mange! 

2020 
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13. – 16.08 Verdenskonvent, Odense, 
Danmark 

Mange! 

 
Vedtak: 

1. Regionsstyret vil arbeide for å finne kandidater fra regionen til å delta på 

R2R-treningen til høsten. 

2. Regionstyret tar oversikten til orientering. 

 

86.  Deltakelse i TV-aksjonen 
Dette året er det Kirkens Bymisjon som får inntektene av årets TV-aksjon. Jeg 
har fått en uoffisiell henvendelse fra en representant fra Kirkens Bymisjon (også 
Y’s Men) med forespørsel om vår klubb ville være med som bøssebærere. 
Dette er en mulighet for oss til å vise igjen og gjøre en dugnad som ikke viser 
igjen som en direkte inntekt til klubbene, men som kan betyr noe for de som 
deltar. 
 

Vedtak: 
1. Regionsstyret vil utfordre alle Y’s Men i Norge, som har anledning, til å 

melde seg som bøssebærer i sitt nærmiljø. 
 

Svend 

87.  Medlemsskap i Norges KFUK-KFUM 
De fleste steder i Norge, er (og oppfattes) Y’s Men’s klubben som en del av 
menighetens arbeid og betaler ingen husleie for sine møter. Det er ingen med-
lemsskapsforpliktelser mellom klubben og den lokale menigheten, og klubben 
bistår menigheten og menighetens arbeid med økonomiske eller praktiske 
ressurser. Menigheten kan ha, eller har ikke, enheter tilknyttet KFUK-KFUM sitt 
arbeid (kor, klubb, speider). 
Andre steder er Y’s Men’s klubben knyttet til en Hovedforening som har andre 
enheter tilknyttet seg. Ofte eier også Hovedforeningen sine egne lokaler og har 
et fallende antall voksne medlemmer med stadig høyere snittalder. Det viser seg 
at det oppstår lokale konflikter hvis medlemmer i KFUK-KFUM går over til Y’s 
Men. De er da ikke lenger medlemmer i KFUK-KFUM med mindre de ønsker å stå 
som medlemmer begge steder. Dette er en kostnadsdriver. Kontingenten til 
KFIK-KFUM er på kr 500 og til Y’s Men er den kr 550 per år. I tillegg kommer 
oftest en kontingent til Hovedforeningen. 
Norges KFUK-KFUM er mer opptatt av et høyt medlemstall enn høye kontingent-
inntekter. Dette medførte at man på Landsmøtet i 2017 innførte en «diakonal» 
kontingent på kr 50. Dette betyr at man kan registreres som medlem av Norges 
KFUK-KFUM ved å betale kr 50 per år.  
Mange Y’s Men betaler dobbelt medlemsskap. Det er også mange som mener at 
det blir for dyrt. Som et tiltak for samarbeid med Norges KFUK-KFUM, ønsker 
Regionsstyret å gjøre følgende vedtak 
 

Vedtak: 
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1. Regionsstyret vil oppfordre alle Y’s Men å tegne seg som medlem i 
Norges KFUK-KFUM og at klubbstyrene følger opp dette på en tilfreds-
stillende måte. 

2. Regionsstyret vil oppfordre all klubbene til å tegne seg som givere til 
KFUK-KFUM Global som støtte til det arbeidet som Global utfører. 

3. Regionsstyret vil komme med en veiledning for hvordan dette kan 
implementeres som en enkel måte. 

 

88.  Jubileumsbok 
Regionsstyret har forespurt (05.02.18) Heglands trykkeri om forslag til format, 
antall, sidetall og innbinding som sammen utgjør en rimelig trykkekostnad. Vi 
har fått 2 tilbud fra trykkeriet. En limfrest (samme rygg som medlemshånd-
boken) utgave på 17 x 24 cm (slik som siste nummer av Y’s Magasinet) til kr 
32.900 + mva og  et ryggstiftet hefte i A5 til kr 12.800 + mva. Begge tilbudene er 
basert på 96 sider og 300 eksemplarer. 

 
Vedtak: 

1. Regionstyret går inn for løsningen på A5 format, inntil 96 sider. 
Regionsstyret vil senere ta stilling til opplaget. 

2. Regionsstyret forutsetter en kvalitetssikring av skriftet før det trykkes. 

 

Svend 

89.  Medlemshåndboken 2018-19 
Det er ikke enkelt å utpeke en ny redaktør for medlemshåndboken. Arbeidet 
krever tid, nøyaktighet, kunnskap og kompetanse til å sette sammen navne-
opplysninger fra Portalbuzz og inn i håndboken. Etter at tidligere redaktør Hans 
Olav Evje døde i 2016 overtok Regionsleder redaktøransvaret for 2016-2017 og 
2017-2018 utgavene. Det «ligger i kortene» at Svend også tar ansvar for neste 
års håndbok. Det er ikke like selvfølgelig at Svend påtar seg ansvaret for flere 
håndbøker. Regionsstyret må derfor avklare sin strategi med hensyn til 
håndboka, men er åpen for innspill frem til 05.06: Skal vi fortsatt utgi en 
håndbok, hva skal den inneholde og hvordan skal den lages (med hvilke 
ressurser)? 
 

Vedtak: 
1. Neste års omslagsfarge blir Gul. 
2. Bjørn Arve skriver en hilsen på ca 320 ord som må være innsendt til 

redaktøren pr 05.06. 
 

Svend 

90.  Sammensetning av Regionsstyret 2018/19 
Vi drøftet situasjonen som oppstår fra 01.07 når Kai ikke går inn som RDE. Dette 
er også avhengig av resultatet av Valgkomiteens arbeid. Også antall og 
posisjoner ble vurdert. Tilbakemelding fra valgkomiteen tyder på at det finnes 
aktuelle kandidater til vervene. Som utgangspunkt legges det opp til at 
regionsstyret vil bestå av Bjørn Arve (RD), Kai (VRD), Svend (PRD), RDE og RDEE. 
Det har også vært vanlig med en VRDE som utpekes av RDE. 

Alle 
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Vedtak:  

1. Regionstyret kommer med et forslag til neste styremøte. 
 

91.  Samarbeid med KFUK-KFUM (K-M) 
Dette er en oppfølging av aksjonspunkter fra møte med KFUK-KFUM i desember 
2017, ref sak 50 17-18 

 
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. 

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 
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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 

regionskonferansen på Hamar 17-19 august 2017 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. 

92.  Neste styremøte (nr. 7/17-18) 
Forslag til saker og forslag til vedtak som ønskes behandlet på styremøte, meldes 
Regionsleder senest 8 dager før styremøtet. Innkalling og sakspapirer vil 
normalt foreligge 6 dager før møtet. 

 
Vedtak: 

1. Neste styremøte avholdes i Stavanger, tirsdag 08.05.18, kl. 10:00 – 

16:00. Eventuelle forfall meldes snarest. 

 
Siste styremøte for 2017-18: 
Regionsstyrets medlemmer er innstilt på å gjennomføre sitt siste styremøte i 
forbindelse med deltakelse på regionskonferansen til Region Danmark som 
avholdes i Vejle, 23. – 24.06. Program for konferansen finnes på: 
http://www.ysmen.dk/fileadmin/files/Regionskonferencer/regional_conventio
n_2018_web.pdf 
Det er bestilt møtelokaler til oss i Mølholm kirkelokale, 1,5 km fra konferanse-
stedet på fredag 22.06. Start på styremøtet kl. 15:00 (?). 
  
Styremøte for 2018-19: 
Første styremøte blir på Hamar, fredag 17.08, kl 10:00 – 12:00. Hovedsaken her 
blir en gjennomgang av Regionskonferansen, detaljplan og fordeling av opp-
gaver. 
 
Bjørn Arve setter opp et forslag til styremøter for neste år til neste møte. 

Svend 
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