Y’s Men International, Region Norge

Regionsstyremøte nr. 5, 2017-2018

Referat

Møtetid:

Torsdag, 01.02.2018, kl 10:00 – 15:05

Møtested:
Styremedlemmer:

Hinna kirke, Gamleveien 30, Stavanger (http://www.hinnakirke.no/)
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
Arne Thorsen (Regionskasserer), Stavanger St. Svithun
Torgeir H. Persett (Regionssekretær), Hinna
Svein Håvåg (Forrige regionsleder), Haugesund
Gudbrand Robsahm-Kjørven (Tjenesteleder KFUK-KFUM), Nøtterøy

Andre:
Fraværende:

Solveig (syk), Finn (syk), Gudbrand (kansellert fly), Svein (avbud)

Referent:

Torgeir

Åpning:

Svend

Saksliste:
Saksnr

Beskrivelse

Ansvarlig

59.

Godkjenning av innkalling og saksliste (dette dokument)

Svend

60.

Referat fra forrige regionsstyremøte, nr. 4, 2017/2018 (vedlegg)

Alle

61.

Saker siden forrige møte (vedlegg)

Alle

62.

Y’s Magasinet våren 2018

Svend

63.

Støtte til deltakelse på IYC i Sør-Korea (vedlegg)

Svend

64.

Organisering av regionens årsmøte (vedlegg)

Svend

65.

Regionsledelse i 2018/19 (vedlegg)

Svend/Bjørn Arve

66.

Samarbeid i KFUK-KFUM-familien

Bjørn Arve

67.

CE-seminar 2018 (vedlegg)

Bjørn Arve

68.

Vekst og utvikling (vedlegg)

Bjørn Arve

69.

Palestina-besøk

Finn

70.

Deltakere på møter 2017/18

Alle

71.

Kredittkort-minnebrikke (vedlegg)

Svend

72.

Jubileumsbok (vedlegg)
Eventuelt
A. Regionskonferansen 2018
Neste styremøte

Svend

73.
74.
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Saksdokumenter:
Saksnr
59.

Beskrivelse
Godkjenning av innkalling og saksliste

Ansvarlig

Innkallingen ble sendt ut fredag 26.01.18. Tid og sted for møtet var kjent gjennom referatet fra sist møte.

Svend
Vedtak:
1. Innkalling og saksliste godkjennes med de foreslåtte eventuelt-sakene.
Se sak 73.

60.

Referat fra forrige regionsstyremøte, nr. 4, 2017/2018
Referatet ble sendt ut 12.12 til alle som var til stede, med frist for kommentarer
17.12. Referatet ble sendt til alle distriktsledere, tjenesteledere og LKU pr
18.12.17. Referatet ble lagt ut på nettet pr 18.12.17.

Svend

Vedtak:
1. Referat fra regionstyremøtet 12.12.2017 godkjennes.

61.

Saker siden forrige møte
A. Ny DGE i Bjørgvin. Arne Mosefin, Voss har kontaktet Svend og
informert om at han tar vervet som DGE fra dags dato og overtar
som DG fra 01.07.18.
B. Mangler DGE på Møre. Svend har ovenfor DG etterlyst kandidat til
dette vervet.
C. Regionsprosjektet. Ref sak 54.1. Informasjon er sendt ut og lagt på
nettet 23.01.18. Søknadsfrist 25.05.18.
D. Personvernregler. Ref sak 57A. Det er ikke noe nytt i saken.
E. Brev fra medlem. Ref sak 57B. Svar sendt i henhold til styrevedtaket.
Alle
F. Samarbeid RD og RDE. Ref sak 57C. Møte avholdt 05.01.18. Ref sak
65/17-18.
G. Møte med distriktsleder Sverige. Skype-møte avholdt 25.01.18.
Svend og Bjørn Arve orienterte. Pr 01.02.18 er det 77 med-lemmer
i Sverige. Distriktskonferanse avholdes i Järfälla, i mars. Det er et
mål å delta på regionkonferansen 2018, på Hamar.
H. Regionskonferanse Danmark. Ref sak 56.2. Svend har forespurt
RD Danmark og mulighet for å stille med opptil 20 deltakere på
konferansen i Vejle 23.-24.06.18. Vedlegg.
I. Brev fra Kråkerøy mixed YMC. Brev og svarbrev er vedlagt saken.
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J. Oppdatert «Family List» versjon 4. Mottatt 15.01.18. Se vedlegg.
Listen er voluminøs, og det ble stilt spørsmål (Bjørn Arve) ved
omfang av regelverk/byråkrati/hierarki relativt medlemsmasse?
K. Purremail om tidsfrister pr 01.02. Utsendt 23.01.18. Vedlagt.
L. Kontakt med Statsarkivet. Svend orienterte om arkivering.
Vedlegg.
M. Informasjonsstoff. Ref sak 50/17-18, vedtak 1. Status ved Bjørn
Arve.
Vedtak:
1. Regionstyret tar sakene til orientering

62.

Y’s Magasinet våren 2018
For å redusere kostnader, foreslår regionsleder at Y’s Magasinet nummer
1/2018 skal komme i B5-format (17x24 cm) og ha 16 sider. Vi har fått nye
priser trykking av 1.250 eksemplarer (kr 7.960, redusert fra kr 9.100). Hvis
vi selv tar ansvar for å skrive ut og sette på adresselapper og foreta innlevering til Posten, sparer vi også kr 1.625. I tillegg har vi estimert en
reduksjon på kr 4.375 i porto. Det er ikke mulig å beregne besparelsen helt
konkret da opplaget kan variere og forsendelser til Sverige ikke er tatt
med.
Svend
Vedtak:
1. Regionsstyret slutter seg til forslaget om å endre format og sidetall for
de 2 nummer som kommer i vår.
2. Mandal YMC tar påtar seg oppgaven for å hente, klistre på og leverer
bladene til Posten.
3. Trykkeriet leverer konvolutter til forsendelse til 4 klubber i Sverige.
4. Svend leverer adresselapper til utsendelsene.

63.

Støtte til deltakelse på IYC i Sør-Korea
Regionsstyret har mottatt en søknad om økonomisk støtte til 2 deltakere til
ungdomskonventet i Yesou. Søknad vedlagt.
Regionen har ikke spesielt annonsert at det vil bli gitt støtte til slike reiser, men
regionen har de siste årene lagt vekt på å bistå alle tiltak som kan føre frem til
vekst for regionen.
Regionsstyret anser at man ikke kan benytte regionens reisefond (Lovenes tillegg
5) da statuttene ikke er oppfylt.

Svend

Vedtak:
1. For konferansen i 2018 dekker regionstyret konferanseavgiften, USD
450/deltaker, for inntil 4 ungdommer i tilknytning til regionen som
deltar på konferansen.
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64.

Organisering av regionens årsmøte
Regionsleder har per 31.01.2018 mottatt innspill fra Nøtterøy, Sandefjord, Asker,
Bekkefaret, Vestfold, Rogaland og Hamar i saken. Bakgrunnen for saken er
innspill på Regionskonferansen i Stavanger hvor regionsstyret ble utfordret til å
vurdere konferanse annen hvert år.
Sammen med innspillet fra Arne Thorsen om at regnskapsåret kan følge
kalenderåret, har regionsleder laget et notat til drøfting på møtet. Vedlagt.

Vedtak:
1. Regionstyret anbefaler
a. en omlegging av regnskapsåret til å følge kalenderåret, og at
årsmøtet avholdes i juni,
b. at årsmøtet består av regionens distriktsledere,
c. at regionkonferanse holdes hvert annet år i etterkant av, men i
sammenheng med, årsmøtet.
Endringene forutsetter en tilpassing av vedtektene omkring dette.
2. Regionstyret legger fram en sak om dette på regionkonferansen i 2018,
basert på tilbakemeldinger på distriktskonferansene.

65.

Svend

Regionsledelse i 2018/19
Svend og Bjørn Arve har gjennomført et møte med fokus på arbeidsdeling i det
arbeidsåret Bjørn Arve skal være regionsleder. Vi er enige om å samarbeide tett
med sikte på å utnytte hverandres styrker. Til dette møtet hadde Svend utarbeidet et dokument som med noen endringer og presiseringer legges frem for
regionsstyret for behandling og vurdering. Situasjonen neste år vil bli spesiell da
kommende regionsleder (RDEE) går inn i rollen som viseregionsleder (VRD), og
ikke neste regionsleder (RDE), som planlagt. Det vises til sak 33/17-18. Her vises
til innstilling fra valgkomiteen som skal oversendes regionsstyret innen 01.04. Jfr.
lovenes vedtekt 611, punkt b.

Svend/
Bjørn Arve

Se vedlegg til saken, som på møtet ble gjennomgått tjeneste for tjeneste.

Vedtak:
1. Regionsstyret slutter seg til prinsippene som ligger i det vedlagte
dokument.
2. Tjenesteledere for web, Y’s Magasin og Kommunikasjon forsøkes
samlet til et felles møte sammen med representanter fra styret.

66.

Samarbeid i KFUK-KFUM-familien
Ref sak 50/17-18. Møtet med KFUK-KFUM i desember endte opp med en del
aktiviteter. Her er det viktig at vi bidrar med nødvendige ressurser for å
gjennomføre vår del av arbeidet.
Gudbrand Robsahm-Kjørven, Nøtterøy som har vært tjenesteleder for dette området i 20 år, skulle deltatt på møte med sin erfaring. En kansellert flyavgang
forhindret dessverre dette.

Alle

Regionstyret drøftet veien videre, og fattet følgende…
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Vedtak:
1. Regionsstyret ønsker å videreutvikle samarbeidet med KFUKKFUM på et strategisk nivå med praktiske og målrettede aktiviteter
og løsninger.

67.

CE-seminar 08. – 10.06.2018
Det er invitert til CE-seminar andre helgen i juni. Invitasjonen er foreløpig sendt
til regionsstyret, tjenesteledere og distriktsledere. Se eget vedlegg.
I løpet av møtet ble det registrert totalt 4 deltakere.

Bjørn Arve
Vedtak:
1. Regionsstyret ønsker flere norske deltakere og vil bidra med reise- og
oppholdskostnader for inntil 4 deltakere totalt.

68.

Vekst og utvikling
På Nordstrand i Oslo er Tor-Arne Knutsen (adm. leder i menigheten) godt i gang
med forberedelsesmøter til det som planlegges å bli en ny Y's Men's Club. Det
inviteres til et første forberedende møte i februar, og chartring antas å finne sted
i løpet av første halvår.
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 et forberedende møte der 20 personer deltok. 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
vi sannsynligvis bli medlemmer i den nye klubben).
Utover disse to konkrete tilfellene er det også aktiviteter for å skape grunnlag for
klubber i Sokndal kommune og Madlamark i Stavanger. Rogaland distrikt vil
støtte opp om disse initiativ.
Melding fra Distriktsleder Ivar Langen 25.01.18:

Bjørn Arve

En ny klubb er under oppstart i Madlamark. De kaller seg foreløpig Y’s Men
Generasjon X De har planlagt 3 samlinger i vår. Moderklubb er Madlamark
YMC. Dette kan være modell for andre nye klubber. Hilsen Ivar
Se for øvrig kopi fra Madlamark menighetsblad som er vedlagt.

Vedtak:
1. Regionstyret skal 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. Det må avklares hvordan Tjenesteleder "Vekst og utvikling" skal inngå i et
samarbeid med regionsstyret i tiden fremover. Aksjon: 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 møtene. Aksjon: Alle i regionsstyret.
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69.

Palestina-besøk
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

Saken utsettes til neste møte.

70.

Deltakere på møter 2017/18 (oppdatert 26.01.2018)
Dato
2018
28.02
09. – 11.03
17.03
(lørdag)
17.03
(lørdag)
20.03
(tirsdag)
07.04
(lørdag)
07.04
(lørdag)
09.04
(mandag)
14.04
(lørdag)
15.04
(søndag)
19.04
(torsdag)
21.04
(lørdag)
21.04
(lørdag)
08. – 10.06

Hva

Hvem

Topplederkonferanse
Frivillighet Norge, Oslo
ACM, Stavanger

Svend

Distriktskonferanse Sverige (S:t
Lukas kyrka i Järfälla)
Distriktskonferanse Trøndelag
(Tiller menighetshus)
Distriktskonferanse Østfold
(Kråkerøy menighetssenter)
Distriktskonferanse Bjørgvin,
Åsane
Distriktskonferanse Møre,
Ulsteinvik
Distriktskonferanse Oslo og
Akershus, Østenstad
Distriktskonferanse Rogaland,
Stavanger (Stokka kirke)
Distriktskonferanse Østland
Nord, Gjøvik
Årsmøte K-stud
Distriktskonferanse Agder,
Arendal
Distriktskonferanse Vestfold,
Tønsberg
CE Seminar, Pärnu, Estland

Referat - Regionsstyremøte nr. 5, 2017-2018

Svend (RD), Bjørn
Arve (RDE), Svein(AP)
Bjørn Arve
Tor Lütchen-Lehn
Kai
Bjørn Nygaard
Tor Lütchen-Lehn

Svend

Bjørn Arve
Finn
Svend
Ingvar, (Svend??)
Kai
Finn
Bjørn Nygaard, Jan
og Rita Austad og Tor
Lütchen-Lehn
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23. – 24.06
09. – 12.08
17. – 19.08

Regionskonferanse Danmark,
Vejle
Verdenskonvent i Yeosu, SørKorea.
Regionskonferanse Norge,
Hamar

Mange!
Mange!
Alle!

Vedtak:
1. Regionstyret tar saken til orientering.

71.

Kredittkort-minnebrikke
Vi er kjent med at mange klubber gir en gave til foredragsholderen. Dette er ofte
en blomsterbukett til kr 150-300 eller en Y’s Men effekt fra Norsk Symbolika. Det
er begrenset varighet og nytteverdi på mange av disse gavene (brevåpner, kunstmapper).
Svend har undersøkt priser på USB-minnebrikke i kredittkort-fasong. Her kan vi
få inn logo på den ene og litt tekst på den andre siden. I tillegg kan regionen eller
klubben legge inn informasjon på brikken om Y’s Men og lokale forhold. Dette er
også et produkt som mottakeren kan ha glede av.
For en minnestørrelse på 8 GB er innkjøpspris inkl frakt og mva på kr 64,65 pr stk
(kr 59,35 for 2 GB) basert på 500 stk (tilsvarer 10 stk pr klubb). Det er ikke
Regionsstyrets oppgave å bestemme hvilke produkter som skal kjøpes inn av
Norsk Symbolika, men det er av interesse av å høre regionsstyrets anbefaling.
Tjenesteleder svarer:

Svend

Virker veldig greit. Fin gave. Leveringsadresse og fakturaadresse bør vel være til
meg. Synes vi skal gå for det. Jan Erik

Se egen saksmappe med info og tilbud.
Styret konkluderte med at dette ikke var av interesse som gave til foredragsholdere.

Vedtak:
1. Regionsstyret vil for Norsk Symbolika anbefale innkjøp av nyttige og
praktiske effekter som kan benyttes av klubbene som gaver til foredragsholdere eller andre samarbeidspartnere.

72.

Jubileumsbok
Stein Gjeruldsen har lagt frem et utkast til innhold i jubileumsboken for Y’s Men
International – 50 år i Norge. Regionsstyret kommer med innspill til inndeling og
format på sluttproduktet.

Svend
Vedtak:
1. Regionsstyret slutter seg til hovedtrekkene i det fremlagte forslag.
2. Regionstyret vil komme med forslag til format, sidetall og kostnadsramme.
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73.

Eventuelt
A. Regionskonferansen 2018
Regionstyret hadde mottatt noen innspill fra lokalkomiteen som de ønsket
avklaring på. Dette omfattet:
 Endelig program og overskrift på paneldebatten
 Evalueringsskjema
 Logo

Vedtak:

Svend /
Bjørn Arve

1. Regionstyret er svært tilfreds med det arbeidet som utføres i lokalkomiteen.
2. Regionsleder gir skriftlig tilbakemelding snarest.
3. Svend og Bjørn Arve fordeler regionstyrets oppgaver frem mot
konferansen.

74.

Neste styremøte (nr. 6/17-18)
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, i Mandal (Nordre Banegt 9 A), torsdag 22.03.18, kl.
10:00 – 16:00.
2. Innkalling med saksliste vil foreligge senest torsdag 15.03.18.

Svend

Styremøter for 2017-18 (tentativt sted og varighet):
7: uke 19, tirsdag 08.05, Stavanger 10-16
8: uke 25, tirsdag 19.06, Mandal 10-16 eller i kombinasjon med regionskonferansen i Danmark, fredag 22.06.18.
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