Y’s Men International, Region Norge

Regionsstyremøte nr. 3, 2017/2018
Møtetid:

Torsdag, 26.10.2017, kl 10:00 – 16:00

Møtested:
Styremedlemmer:

Kjøpmannsgården Hotel, Store Elvegate 57, 4517 Mandal.
Finn Pedersen (Viseregionsleder), Hinna
Bjørn Arve Bentsen (Neste regionsleder), Mandal
Solveig H. Gjeruldsen (Neste viseregionsleder), Bekkefaret
Kai Sødal (Kommende regionsleder), Mandal
Arne Thorsen (Regionskasserer), Stavanger St. Svithun
Torgeir H. Persett (Regionssekretær), Hinna
Egil Odd Halvorsen (Tjenesteleder TOF/GP), Arendal
Svend B. Jacobsen (Regionsleder), Stavanger St. Svithun
Svein Håvåg (Forrige regionsleder), Haugesund

Andre:
Fraværende:
Referent:

Torgeir H. Persett

Åpning:

Bjørn Arve

Referat

Saksliste:
Beskrivelse

Ansvarlig

28.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Svend

29.

Referat fra forrige regionsstyremøte, nr. 2, 2017/2018

Alle

30.

Saker siden forrige møte

Alle

31.

Y’s Magasinet nr 3/2017

Svend

32.

Internasjonale valg 2018

Svend

33.

Info til valgkomiteen

Svend

34.

Regionskonferansen – frekvens

Svend

35.

Regionskonferansen 2018

Bjørn Arve

36.

Tjenesteleders rolle og oppgaver – Fasteprosjektet

Alle

37.

Y’s Men Region Norge 50 år

Bjørn Arve

38.

Møte med KFUK-KFUM

Bjørn Arve

39.

Distriktskonferanser 2018

Bjørn Arve

40.

Oppgradering av hjemmesidene

Svend

41.

Intern- og ekstern kommunikasjon

Svend

42.

Deltakere på møter 2017/18

Svend

43.

Eventuelt

Se saken

44.

Neste styremøte

Svend

Saksnr
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Saksdokumenter:
Saksnr
28.

Beskrivelse

Ansvarlig

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkallingen ble sendt ut torsdag 19.10. Tid og sted for møtet var kjent gjennom
referatet fra sist møte.
Eventuelt: Referat/orientering fra Area RDE-samling i Stavanger

Svend

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes med nevnte eventuelt-sak.

29.

Referat fra forrige regionsstyremøte, nr. 2, 2017/2018
Referatet ble sendt ut 12.09 til alle som var til stede, med frist for kommentarer
17.09. Referatet ble lagt ut på nettet og er sendt til alle distriktsledere, tjenesteledere og LKU pr 18.09.17. Ref vedlegg.

Svend
Vedtak:
1. Referat fra regionstyremøtet 12.09.2017 godkjennes.
2. Må sørge for at alle tjenesteledere får tilsendt referatene.

30.

Saker siden forrige møte
A. Referat fra Regionskonferanse Finland/Balticum. Solveig var
regionsstyrets representant i Lahti, 16.-17.09. Ref vedlegg.
B. Oppdatering WEB. Svend har foretatt en fullstendig gjennomgang av hjemmesidene. Gammelt stoff er fjernet, men det
mangler fortsatt informasjon under flere Prosjekter.
Bra utført så langt!
C. Ulykkesforsikring. Ikke noe nytt siden forrige møte.

Alle

D. Palestinaklubbene. Det er gjort forsøk på kontakt med Barbro
Thoren, både på e-post og facebook (ref sak 18, vedtak 1) uten å
lykkes. Må finne en måte å holde kontakten for å kunne følge
opp. Finn tar dette videre.
E. Global-tur til Bangladesh. Det er foreløpig 2 Y’s Men fra Bugården
YMC som er påmeldt til turen. Informasjon ble sendt ut til alle

Referat - Regionsstyremøte nr. 3, 2017/2018

26.10.2017

Side 2 av 10

Y’s Men International, Region Norge
medlemmer

med

e-post

i

begynnelsen

av

september.

F. Utbetaling av Regionsprosjekter. Med grunnlag i vedtak i RS Sak
17/17-18, har søkerne fått utbetalt midlene i henhold til tildeling
på Regionskonferansen.
Vedtak:
1. Regionstyret tar sakene til orientering

31.

Y’s Magasinet nr. 3 2017
Regionsstyret er godt fornøyd med at bladet nå trykkes og sendes ut i
posten til alle medlemmer. Regionsstyret vil rette en takk til tjenesteleder Marit H. Kløve for det arbeidet som gjøres med bladet.
Kostnaden med trykking og porto var på til sammen kr 24.393. Dette er
1/3-del av budsjettet som var satt av til å rekke til 4 nummer.
Torgeir har fått 41 blader i retur. De mangelfulle eller feil adresserte er i
stor grad rettet opp i Portalbuzz.
Regionsstyret foreslår følgende forbedringspunkter uten å vurdere
eventuelle kostnadsendringer.
 En ytterligere reduksjon av stammespråk.
 En strammere layout.
 Omslaget i en annen papirkvalitet.

Svend

Stor takk til Marit for flott innsats - Vi har alle et ansvar for å bidra med stoff til
bladet!

Vedtak:
1. Regionstyret ønsker å fortsette med denne formen for medlemskommunikasjon.
2. Etterspør Marit om behov for ekstra ressurser. Eksempelvis en ressurs
som kan «vaske» teksten fri for stammespråket. Tar dette opp med
Marit.
3. Tar opp med trykkeriet hva det innebærer av kostnader å forbedre
papirkvaliteten (i alle fall på omslagssidene).

32.

Internasjonale valg 2018
I løpet av denne uken kommer valgmateriellet fra IHQ. Dette kommer
elektronisk og må sendes ut til alle klubbene.
Det skal velges Internasjonal President for 2019/20. Det er 3 kandidater. En er
ny og de øvrige 2 var også kandidater ved valget i år.

Svend

Videre skal det velges to medlemmer fra Europa til det internasjonale styret
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(ICM). Den ene av de valgte blir valgt til Area President for 2019/20. Her er det
fire kandidater: fra Norge, Finland, Russland og Danmark.
Fristen for å stemme er 31. januar (?). Reglene for hvilke klubber som kan
stemme er endret siden sist. Klubbene må ha minst 15 medlemmer over de
siste 3 semester for å ha stemmerett. Ref vedlegg (legges ved når det er
kommer fra IHQ)
Finn ga oss litt bakgrunnsstoff og info om hvordan vi forholder oss til prosessen.

Vedtak:
1. Regionssekretæren sørger for at alle klubbene i regionen får tilsendt
valgmateriellet og informasjon om stemmerettsreglene når dette
foreligger.

33.

Info til Valgkomiteen
Regionstyret er informert om at RDEE Kai Sødal av helsemessige grunner må
trekke seg fra vervet som RD for 2019/20. Han fortsetter i Regionsstyret som
VRD for 2018/19. Dette betyr at valgkomiteen må finne:
1. en ny RDE for perioden 2018/19 (som skal være RD 2019/20)
2. en ny RDEE for perioden 2018/19 (som skal være RDE 2019/20 og RD
2020/21).
3. et medlem i Lov og kontrollutvalget til å erstatte Marit Torp som har
sittet 2 perioder og ikke kan gjenvelges.
4. to medlemmer til Valgkomiteen (gjenvalg kan finne sted).
5. et medlem som revisor (gjenvalg kan finne sted).

Svend

Vedtak:
1. Regionleder tilskriver valgkomiteen med denne informasjon og påpeker
samtidig hvilke frister som gjelder.

34.

Regionskonferansen – frekvens
På regionskonferansen ble det fra flere påpekt at konferansen burde holdes
hvert annet år, ikke hvert år. Det ble henvist til at mange større organisasjoner
enn vår egen hadde landsmøter hvert annet eller tredje år. I hovedsak
oppfattet styret at dette er et økonomisk spørsmål.
Basert på tall fra de siste 2 konferansene, har regionen dekket kostnadene til
20-25 personer (regionstyret, tjenesteledere og distriktsledere) med en snittkostnad på kr 3.500-4.000. Dette inkluderer reise, hotell og konferanseavgift. I
tillegg betaler regionen for opphold og konferanseavgift for gjester. Totalt
mellom kr 70.000 og 100.000.

Svend

For klubbene blir kostnadene tilsvarende, totalt ca 75 deltakere a kr 3.000,
utgjør en belastning på kr 225.000. Selv om dette er usikre tall og ikke tar høyde
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for mange lokale deltakere og bilkjøring, er det likevel et betydelig beløp som
medgår hvert år.
Selv om det ikke avholdes regionkonferanse hvert år, er det ønskelig å samle
alle distrikts- og tjenesteledere til et ledermøte med regionstyret det året det
ikke er regionkonferanse.

Vedtak:
1. Regionstyret ser at dette er en sak som kan få store konsekvenser på
Y’s Men organisasjonen i Regionen. Samtidig ønsker regionstyret å se
på samhandlingen mellom alle organisasjonsledd, blant annet
distriktene.
2. Regionstyret jobber videre med saken og legger fram et forslag (innen
1. mai) til regionkonferansen i 2018 som gjelder fra 2019 alternativt
2020.
3. Med regionkonferanse hvert annet år ser regionstyret det som
nødvendig konsekvens at også regionleder sitter i 2 år.

35.

Regionkonferansen 2018
Planleggingen av regionkonferansen 2018 er godt i gang. Hovedlinjene i
programmet er satt opp, møtelokaler og hotell er valgt. Det er nå viktig at det
avklares hvilke oppgaver som ligger hos lokalkomiteen og hva som ligger til
Regionstyrets ansvar.
Denne saken har som mål å få dokumentert en ansvarsdeling. Det må også
avklares hvordan ansvarsdelingen skal være mellom Svend (RD->PRD) og
Bjørn Arve (RDE->RD). Det vedlegges noe dokumentasjon fra årets konferanse
i Stavanger, ref vedlegg.

Alle

Vedtak:
1. Regionstyret anbefaler en ansvarsdeling slik det fremgår av
forslaget. Svend og Bjørn Arve avklarer seg imellom hvem som
har ansvaret for hva.
2. Innen styremøtet i januar må en ha klar regionstyrets innspill til
konferansen, hvilke møter er beregnet for hvem, legge opp til at
distriktsmøtene kan behandle aktuelle tema på forhånd.

36.

Tjenesteleders rolle og oppgaver – Fasteprosjektet
Fasteprosjektet har i alle år vært blant de aller største for regionen. Innen
mange andre tjenesteområder har regionen latt være å oppnevne
Alle
tjenesteledere da disse erfaringsmessig har hatt begrensede oppgaver.
Fasteprosjektet er mer enn ett prosjekt. Ofte har Y’s Men International
hatt ca 10 prosjekter gående til enhver tid. Det er derfor vanskelig for
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klubbene å fokusere på ett eller to prosjekter. Kunnskapen om de enkelte
prosjekt har også vært begrenset.
Til drøfting:
1. Hvordan kan tjenesteleder informere og motivere klubbene til å ta
ansvar for 1-2 prosjekter som de kjenner godt?
2. Hvordan kan tjenesteleder foreslå aktiviteter som klubbene kan
gjennomføre for å skaffe flest mulig midler til disse prosjektene?
3. Bør Regionen arbeide for at vi får færre, men større prosjekter i
vår portefølje, ref vår suksess med Roll Back Malaria?
4. Hvordan skal/kan/bør regionstyret bidra til at prosjektmålene
oppnås?
Egil Odd innledet og orienterte. God samtale og meningsbrytning. Ad pkt
4 er minimumsmålet 140000 kr. Egil Odd mente det må være et mål å
sprenge den grensen.
Vedtak:
1. Med utgangspunkt i listen ovenfor lager Egil Odd et forslag til
hvordan markedsføre ett av prosjektene som inngår i TOF.
2. Tjenesteleder sender informasjon om TOF til regionsleder som
distribuerer videre til klubbene.

37.

Y’s Men Region Norge 50 år
Regionstyret ønsker å markere at Norge i 2019 har vært egen Y’s Men’s region
i 50 år. Foreløpig har det vært diskutert et «jubileumsskrift» med bakgrunn i
dokumenter som allerede er skrevet i forbindelse med klubbjubileer og
oppdatert med de siste års historie. Regionstyret oppfatter at Stein Gjeruldsen,
Bekkefaret og Egil Odd Halvorsen (leder), Arendal har påtatt seg en rolle knyttet
til skrivearbeidet.

Til drøfting:
Regionstyret bør drøfte hvilket arbeidet som skal startes og hvordan dette skal
påvirke klubbene og distriktene.

Alle

Vedtak:
Stein og Egil Odd jobber videre. Egil Odd tar ansvar for faktadelen og
Stein for den øvrige utformingen. De to legger fram en skisse til
utforming og disposisjon til styremøte i januar.

38.

Møter med KFUK-KFUM
På Regionkonferansen ble spørsmål om samarbeid mellom Y’s Men og KFUKKFUM-organisasjonene tatt opp pånytt. Samarbeidet er ikke 2-sidig og fra
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deltakerne hørte man at dette ikke var av nyere dato. Dette var et gjenkjennelig
trekk.

Vedtak:
1. Regionstyret ønsker å etablere faste møter med ledelsen i de 3 KFUKKFUM-organisasjonene hvert semester.
2. Møtene avtales i god tid og legges til samme dag med en felles del
etterfulgt av bilaterale møter.
3. Fra Region Norge deltar Regionleder (RD), neste regionleder (RDE) og
tjenesteleder for KFUK-KFUM (RSD/YL).
4. Regionstyret forventer at organisasjonene er representert på
Regionkonferansen med Generalsekretær/daglig leder eller styreleder.
5. Regionstyret ønsker at Y’s Men skal få tilgang til personalmøter i
organisasjonene for å informere alle ansatte om Y’s Men.
6. Regionstyret ber Bjørn Arve om at det avtales møter for inneværende
arbeidsår.
7. Bjørn Arve, Kai og Gudbrand har planlagt et møte med K/M i desember,
antatt dato 7.12. (Øystein Magelsen koordinerer).

39.

Distriktskonferanser 2018
Regionleder har i sitt nyhetsbrev fra september minnet distriktene på å
fastlegge tid og sted for vårens distriktskonferanser. Neste regionleder er
innstilt på å dele reiseoppdragene på flere personer (fra regionstyret og
tjenesteledere) når det er hensiktsmessig. Det er så langt kun Rogaland distrikt
som har meldt inn dato for våren.
Det er derfor ønskelig (som de siste 2 årene) å lage en presentasjon som
forteller de viktige sakene. Slik at distriktskonferansen også kan bli en

Bjørn Arve

forberedelse til regionkonferansen.
Vedtak: Det utarbeides et opplegg for tema (med underlag) til drøfting
og behandling på distriktskonferansene. Tema må også inngå i agendaen
for regionkonferansen på Hamar. Bjørn Arve følger opp.

40.

Oppgradering av hjemmesidene
Svend har over lang tid vært i kontakt med «Webmaster» Axel Hansen i Region
Danmark med sikte på en samordnet oppgradering av regionenes hjemmesider.
Med bakgrunn i dette har vi fått et tilbud om oppgradering av løsningen fra
Dansk Kristelig Mediesenter (DKM) som har levert dagens løsning. Tilbudet er
på DKK 19.600 + dansk mva, ref vedlegg. Dette tilsvarer ca NOK 31.000. I
budsjettet er det avsatt NOK 25.000.
Vi er tilbudt 2 forskjellige modeller som er forsøkt beskrevet i «RS Sak 40A», ref
vedlegg. Prisen er knyttet til modell 1:
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1. Den langsiktige, hvor vi rydder opp, oppgraderer og implementerer et helt
nytt design og skiller tingene ad for bedre at kunne utvikle på løsningene
fremadrettet
2. Den enkle, hvor vi lager et design skin og retrofitter den eksisterende
løsningen
Svend har nedlagt et stort arbeid omkring dette og dessuten mottatt
tilleggsinformasjon som ikke vedlegges saken.

Vedtak:
1. Regionstyret aksepterer tilbudet fra DKM for oppgradering av design
for nettsiden vår etter samme mønster som for Region Danmark.
2. Regionstyret innser at det kan bli behov for opplæring i bruk av ny
løsning.
3. Regionleder tar med tjenesteleder Bjarne Bredrup med i prosessen.

41.

Intern- og ekstern kommunikasjon
Et av de punktene som er med i Arbeidsplanen for 2017/18 er «Utfordring nr 3
– Bli kjent».
Area Europa har besluttet å satse mer på «Wiki» og Facebook (FB). Dette er
område som Norge ikke har benyttet i noen grad. Nicolay Leganger har
opprettet en FB-side, som i hovedsak nå er benyttet til promotering av hans
musikkinteresse.
Vi har i dag et emblem og en logo som benyttes i noen grad. Vi burde hatt en
helhetlig grafisk profil som knytter sammen logo og Regionens egenart.
Vi har også ved tidligere anledninger snakket om å lage mindre
informasjonskort som vi kunne ha i lommen og dele ut til interesserte. Kortet
innehold svært konsentrert informasjon om Y’s Men med referanser til sosiale
medier med mer info.

Svend/
Bjørn arve

Vi bør også kunne utforme en A5 og en A4 «reklameside» om vår organisasjonHer vil vi trenge profesjonell hjelp i utforming. Vi har muntlige tilbud, både fra
KFUK-KFUM og Global til å benytte deres kommunikasjonspersoner. De har
også erfaring mot våre målgrupper.
En A4-side kan ha tidligere K/M-ledere som målgruppe (lederblad), mens en
A5-side kan rette seg mot menigheter (menighetsblad). Det bør også opprettes
et bildearkiv for regionen slik at saker kan følges opp med bilder.
Med en slik strategi blir hjemmesidene mer knyttet til informasjon mellom
Regionen og klubbene, mens annonser, FB og Wiki i større grad er knyttet til
nye medlemmer og klubber. Det er flere klubber som har egne nettsider, noe vi
må få bedre frem på Web-en.
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Vedtak:
1. Regionstyret ønsker å opprette en arbeidsgruppe som sammen med
kvalifisert personell utarbeider planer og forslag til aktiviteter basert på
utfordringen «Bli kjent».
2. Regionleder utfordrer rogalandsmiljøet i sakens anledning, Ingri
Høiland, Eldrid Espedal Storhaug, Trygve Hestnes og Ivar Langen.
3. Mandat i henhold til ovenfornevnte. Forventning å komme i gang i
løpet av våren med en presentasjon på regionkonferansen i 2018.
4. Regionstyret vil be Nicolay Leganger om å avvikle den aktuelle FB-siden.
Da denne ikke er dekkende for vårt arbeid.

42.

Deltakere på møter 2017/18
Svend deltok på regionkonferansene i 2016/17 og ønsker at flere får
mulighet til å delta på de andre regionkonferansene. Bjørn Arve får
anledning når han selv er regionleder. Det er ønskelig at andre
potensielle RD-kandidater også kan delta på RDE-treningen.
Dato
02.09
16. – 17.09
22. – 24.09

Hva
RK C/S, Kiel, Tyskland
RK Fin/Balt, Lahti, Finland
ACM, Stavanger

20. – 22.10

RDE-trening, Stavanger

07.12

Møte med KFUK-KFUM

2018
09. – 11.03

ACM, Stavanger

Hvem
Ingen
Solveig (VRDE)
Svend (RD), Svein (AP),
Henry (IP)
Solveig (VRDE), Svein
(AP), Bjørn Arve (RDE),
Tor Arne Knutsen,
Marit Torp (ASD)
Bjørn Arve, Kai,
Gudbrand
Svend (RD), Bjørn Arve
(RDE), Svein (AP)

Mars/april
14.04

Distriktskonferanser
Distriktskonferanse Rogaland,
Madlamark

19.04
21.04
09. – 12.08

Årsmøte K-stud
Agder, Arendal
Verdenskonvent i Yeosu,
Korea
Regionskonferanse Danmark,
Vejle
Regionskonferanse Norge,
Hamar

23. – 24.06
17. – 19.08
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*Det ble diskutert litt om ikke flere burde delta på konferansen i
Danmark, for inspirasjon og læring. Også støtte til konferanseavgift og
annen reisestøtte ble drøftet. Hvordan kan reisefond brukes til dette?
Intensjon om å få med hele regionstyret.
Vedtak:
1. Regionstyret tar saken til orientering.
2. Finn sjekker ut statuttene på området.

43.

Eventuelt


44.

Referat/orientering fra Area RDE-samling i Stavanger.
Saken ble tatt innledningsvis.
Kommer nærmere tilbake til dette i neste møte.

Bjørn Arve

Neste styremøte (nr. 4/16-17)
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 4) avholdes som et Skype-møte, tirsdag
12.12.2017, kl. 10:00 – 14:00.
2. Innkalling med saksliste vil foreligge senest onsdag 06.12.2017.

Svend

Styremøter for 2017-18 (tentativt sted og varighet):
5: uke 5, tirsdag 30.01, Stavanger 10-16 endres til torsdag 01.02.
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 - kan evt. kombineres med
regionkonferansen i Danmark 23.-24.06, se sak 42.
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