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Regionstyremøte nr. 5, 2020/21 Referat 

Møtetid: Tirsdag, 11. mai 2021, kl 10:00 – 14:00  

Møtested: Digitalt 

Styremedlemmer: Jan Martin Austad (Regionsleder), Mandal  

Kai Sødal (viseregionsleder), Mandal 

Per Trygve Normann (Forrige regionsleder), Østenstad 

Roy Rasmussen (Neste regionsleder), Tønsberg  

Andre: 

Arne Thorsen (kasserer), St Svithun Stavanger 

Torgeir H. Persett (Sekretær), Hinna  

Bjørn Arve Bentsen (Neste Area President), Mandal – sakene 53, 55-57  

Ulf Aanonsen (Regionskonferansen 2021), Mandal – sak 53 

Fraværende:  

Referent: Torgeir H. Persett 

 

Hvordan går det/har vi det?  

Innledning ved Jan Martin. La oss vandre i Lyset.  

Agenda:  

Saksnr Saker Ansvarlig(e) 

50 Godkjenning av innkalling og saksliste Jan Martin 

51 Referat fra siste regionstyremøte, nr. 4 2020-21 Alle 

52 Kommende årsmøte  Jan M./Per T./Roy 

53 Regionkonferansen 2021 Alle 

54 Økonomi Arne  

55 Feiring av YMI 100 års jubileet i vår region Jan Martin/Bjørn Arve 

56 Jubileumsinnsamlingen. Bjørn Arve 

57 «Honorary membership»  Bjørn Arve 

58 Hjemmesiden Alle 

59 Rapporter  

60 Kommende møter  Jan Martin 

61 Eventuelt Alle 

66 Neste styremøte (nr. 6, 2020-21) Alle 

 

Som sist: Roy ordnet det tekniske og sendte lenke til møtedeltakerne. 

Møtet startet kl. 10 
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Saksnr Beskrivelse Ansvarlig 

50 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

Jan Martin 
 

51 Referat fra regionstyremøte nr 4, 2020/21 

Regionstyremøtet 16. mars – referat utsendt til regionstyret den 17. mars. 

Praktiske konsekvenser ved vedtaket i sak 41 - punkt 4 – ble drøftet og 

vedtaket endret. 

Vedtak:  

 Referat fra regionstyremøtet 16.03 2021 godkjent med følgende 

endring for nevnte punkt 4: Styrevervene rullerer pr 1. juli, Roy 

overtar som RD da. 

 Per Trygve og Kai (nåværende PRD og VRD) innkalles til 

styremøtet i forkant av årsmøte. 

Alle 

 

52 Kommende årsmøte  

Vedrørende lovendringsforslag: Per Trygve hadde i forkant gått 
gjennom lovene og la i et dokument inn de foreliggende forslag til 
endringer. Mail til styret den 10.05.2021. Følgende forhold/saker relatert 
lovendringer ble drøftet:  

 Revidert forslag fra Rogaland distrikt. Per Trygve orienterte. 

o Styrets innstilling er at den foreslåtte lovendringen ikke 
gjennomføres. Hovedsakelig er dette begrunnet i 
internasjonale forhold. 

o Hva distrikt og klubber velger for sin virksomhet, vil - fra 
regionstyrets side - være opp til det enkelte distrikt og 
den enkelte klubb.  

o Per Trygve utarbeider – sammen med Roy – en 
innstilling om saken fram til neste styremøte i juni.  

 RDEE–rollen og presisering av VRD-rollen. Regionstyrets 
innstilling: 

o En gjeninnføring av RDEE. Dette for å styrke 
forberedelsene til RD funksjonen.  

o VRD er en utpekt (ikke valgt) rolle med møterett og ikke 
stemmerett.      

For øvrig om årsmøtet: 

 Sakspapirene til årsmøtet må være klare innen 1. september. 

 Årsrapporter fra tjenesteledere og distrikt. Frist: 1. juni.  

 Årsregnskap og budsjett – se sak 54  

Vedtak i samsvar med ovennevnte. 

Jan 
Martin/ 
Per 
Trygve/ 
Roy/ Arne/ 
… 

53 Regionkonferansen 2021  

Opplegg, program, booking, teknisk m.m.  Status.  

Jan Martin 
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Ulf Aanonsen orienterte.  

Så langt går alt som planlagt. Programmet blir med noen små 
justeringer som det var annonsert i fjor.  

Status bestillinger. 10 bestillinger (=16 personer) påmeldt så langt. 
Påmeldingsfrist 20. juni. Mulig å utvide fristen, men foreløpig ikke. I 
disse usikre tider, er det viktig med solid markedsføring:  

 Nytt nummer av Y’s magasinet, kommer i slutten av mai. Dette 
må ut til medlemmene. 

 Klubblederne må få beskjed om raskt å distribuere den info som 
kommer, både via e-post og ved å sørge for at Y’s magasinet 
kommer raskt ut til medlemmene.  

 En oppdatert Web-side må brukes aktivt og kontinuerlig. 

Takk til Ulf for en grei orienteringen og godt utførte forberedelser så 
langt. 

Vedtak:  

 Orientering tas til etterretning.  

 RD presiserer overfor klubblederne og klubbsekretærer viktigheten 
av at all informasjon kommer raskt ut til medlemmene. Dessuten å 
oppfordre til deltakelse/påmelding. 

54 Økonomi 

Styregodkjenning av årsregnskap 2020.  

Regionstyret mottok regnskap med revisjonsrapport og noter i mail fra 
RT 10. april. 

Corona tilskudd. Søknad sendt og 8500 kr er mottatt.    

Vedtak:  

 Regionstyret godkjenner årsregnskap med noter, og tar 
revisjonsrapporten til etterretning.  

 Roy og Arne utarbeider revidert budsjett for 2021 og budsjett 2022, 
til neste styremøte 

Arne 

55 Feiring av YMI 100 års jubileet i vår region 

Hvordan motiverer vi klubbene til å markere dette? Bjørn Arve orienterte. 
Han er med i en internasjonal komite som forbereder jubileet.  

I forbindelse med jubileet er det laget en brosjyre om bakgrunn og historie 
m.v.. Medlemmene i Norge må få denne.  

Internasjonalt konvent 2022 er korona-utsatt til 2023. 

Vedtak:  

 Jan orienterer klubblederne ved å sende ut brosjyren.  

 Roy følger - som RD - opp i neste periode. 

Jan 
Martin/ 
Bjørn Arve 

56 Jubileumsinnsamlingen.  

Skal region Norge respondere på oppfordringen fra YMI sentralt og i så fall 
hva blir vårt bidrag? Se også sak 44 fra sist.  

Bjørn Arve 
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Det handler om kjøp av sted for virksomhetens administrasjon i Genève. I 
dag leier organisasjonen lokaler. Istedenfor å betale husleie, vil det bli å 
betale på egne lån. Region Danmark har bevilget 120000 DKr.   

Bjørn Arve oppfordrer at vi i Norge bevilger 250000 NOK, og appellerer til 
klubbene om å følge opp med en gave på 30 kr pr medlem. Et bidrag fra 
oss må eventuelt bakes inn i budsjettet som legges fram på årsmøtet. 
Viktig med god og velbegrunnet informasjon til medlemmene i forkant. 
Bruk Y’s magasinet.     

Vedtak:  

 Regionstyret går inn for at det bevilges 250000 NOK, samt 
appellen til klubbene. Endelig vedtak gjøres i årsmøtet.  

 Bjørn Arve lager et skriv som supplerer styrets vedtak (følger 

referatet), og sender en orientering til Ys magasin.  

57  «Honorary membership»  

Bjørn Arve orienterte.  

Æresmedlemmer får et diplom som koster $ 2500. Internasjonale ledere 
målsetter sine antall æresmedlemmer. Hvordan bør vi markedsføre dette 
over for klubbene?                   

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

Bjørn Arve 

58 Hjemmesiden 

Om siden generelt samt rutiner for ajourhold. Link 

Hjemmesiden er betydningsfull som informasjonskanal. Det er viktig at 
infoen er oppdatert og korrekt, og at ny informasjon kommer raskt ut.  

Vedtak: Roy tar saken videre.  

Alle 

59 Rapporter 

 RDs Area Europe–rapport. Jan Martin etterspør bidrag fra 
Regionstyret. Det kom en del gode innspill.  
Moral og standard: Etter beste skjønn.  

 W4W, rapportering fra klubbene?  
Mandal melder om en nyttig og fin oppgave, også sosialt og i 
forhold til profilering av klubben og bevegelsen. Store oppslag i 
lokalavisen.  
For øvrig har det vært lite aktivitet, alt vesentlig på grunn av 
korona-restriksjoner.  

Vedtak:  
Jan Martin sender sin rapport til Area Europa, basert på fakta, 
erfaring og innspill fra Regionstyret. 

Jan 
Martin/ 
Alle 

60 Kommende møter    

Våren 2021 

11.05 Regionstyremøte 5, 2020-21 Jan M./Alle 

22.06 Regionstyremøte 6, 2020-21 Jan M./Alle 

?? R2R i Danmark  Bjørn Arve 

Jan Martin 

https://www.ysmen.no/
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Høsten 2021 

24. - 26.09 Regionskonferanse i Mandal  

12.09 Utsatt distriktskonf. Vestfold   

??.09 Utsatt distriktskonf. Oslo Akershus ??. 

17.09 Regionskonferanse, Baltikum  

30.09 Utsatt distriktskonf. Rogaland   

03.10 03.10 ACM møte i Vejle,  Bjørn Arve/Roy 

Våren 2022 

25-27.03-22  ACM Spring i Mandal  Bjørn Arve/Roy 

17.06.22 Regionsårsmøte, Danmark  

Vedtak: Regionstyret tar oversikten til orientering. 

 61 Eventuelt 

Saker under Eventuelt:  

 Forholdet til KFUK/M og rekruttering ble diskutert. Strategi: Å lete 
opp behovene nedenfra. 

 Delt lederansvar – samtalen munnet ut i at en ikke ønsker noen 
formell endring, men fordeler oppgaver internt i styret. 

 Avtalen med Sverige som del av Region Norge er femårig, og på 
utgående. Hva med fortsettelsen?  

 Arne mottar falske fakturaer, han er blitt bedt om å betale et 
større beløp til utlandet ved skifter av RD. Mailen ser ut som den 
kommer fra den nye RD-en, men svar adressen røper en annen 
avsender. Roy ser nærmere på saken. Torgeir skifter passord på 
mailboksen til regionen.  

Alle 

62 Neste styremøte (nr. 6, 2020-21)  

Forslag til saker som ønskes behandlet, gjerne med forslag til vedtak, 
meldes regionleder senest 8 dager før møtet. Innkalling og 
møtepapirer vil normalt foreligge 6 dager før møtet.  

Vedtak: Neste regionstyremøte blir den 22.06.2021, kl 10. 

Jan Martin 

Møtet ble avsluttet kl 13:35 
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Ad vedtak i sak 56/ 2021-2022   

Bjørn Arves forslag til styremøtet…  

…er basert på en løpende dialog mellom vår generalsekretær (ISG), Jose, 
internasjonal president (IP) Jacob og det internasjonale styret (IC):  

I forbindelse med feiringen av Y’s Men’s 100 årsjubileum har IC vedtatt en 
jubileumsinnsamling som skal finansiere viktige prosjekter. 

Et viktig prosjekt er å skaffe bedre plass og anstendige arbeidsforhold for de 4 
ansatte på hovedkontoret i Genève. I dag sitter de i en trang leid leilighet på 60 
m2, uten konferanse- og garderobefasiliteter. Planen nå er å kjøpe kontorlokaler 
og å benytte Endowment Fund (EF) (som opprinnelig ble opprettet ved salg av 
en eiendom i USA på syttitallet) til delfinansiering av dette. Klubber over hele 
verden anmodes om å yte tilskudd slik at en forsvarlig finansiering kan komme 
på plass. IC har gitt ledelsen fullmakt til å gå til anskaffelse av lokaler innenfor en 
ramme på CHF 1.500.000. Målet er at EF samt gavene fra regioner/medlemmer 
skal begrense låneopptaket til en årlig betjening av renter/avdrag på linje med 
leiekostnadene i nåværende lokaler. Målet er at hvert medlem bidrar med USD 
30. I norsk sammenheng vil dette utgjøre ca NOK 350.000. Når regionstyret nå 
foreslår at det bevilges NOK 250.000 gjenstår det å appellere til norske klubber 
om å samle inn de gjenstående NOK 30 per medlem.  

 

Ref e-post frå Bjørn Arve til styret den 13. mai 

 


