Y’s Men International, Region Norge

Regionsstyremøte nr. 2, 2019/20
Møtetid:

Tirsdag, 22. oktober 2019, kl 10:00 – 15:00

Møtested:
Styremedlemmer:

Møterom 2, 4. etasje, Asker kulturhus, Strøket 15A, Asker
Per Trygve Normann (Regionsleder), Østenstad
Haakon Kyrkjeeide (Viseregionsleder), Holmen
Bjørn Arve Bentsen (Forrige regionsleder), Mandal
Roy Rasmussen (Fremtidig regionsleder), Tønsberg

Andre:

Torgeir H. Persett (Sekretær), Hinna

Fraværende:

Arne Thorsen (kasserer), Stavanger St Svithun
Jan Martin Austad (Neste regionsleder), Mandal

Referent:

Torgeir H. Persett

Referat

Kort innledning ved Per Trygve. Tema: Kortreist.

Agenda:
Saksnr Beskrivelse

Ansvarlig

16
17

Godkjenning av innkalling og saksliste

Per Trygve

Referat fra forrige Regionstyremøte, nr. 1, 2019/20

Alle

18

Referat fra Regionskonferansen F/B i Pärnu-Tallinn

Jan

19

Referat fra ACM i Vejle
Referat fra R2R ledersamling i Pärnu

Per Trygve

Orientering om innkomne henvendelser

Per Trygve

22

Lovforslag fra Rogaland Distrikt

23

Årshjulet – viktige datoer framover?

Alle
Per Trygve
Bjørn Arve

20
21

Roy

Vekst og utvikling
24

-

-

Hva er gjort
Planer videre
DG samling i januar (Bjørgvin, Rogaland, Vestfold, Østland Nord)

Per Trygve
Thor L-L (RSD)
Per Trygve
Elisabeth (RSD)
Svend (RSD)
Per Trygve
Arne T-A (RSD)
Per Trygve
Bjørn Arve

25

PR og kommunikasjon

26

Regionsprosjektene – fremdriftsplan for utlysning og videre behandling

27

Medlemsbok 2020-2022

28

Ungdomskonferansen i forbindelse med IC2020 i Odense

29

Møter høsten 2019 – våren 2020

30

Eventuelt

Per Trygve
Per Trygve og
Bjørn Arve
Alle

31

Neste styremøte (nr. 3/19-20)

Per Trygve

Thor L-L
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Saksdokumenter:
Saksnr
16

Beskrivelse

Ansvarlig

Godkjenning av innkalling og saksliste

Per Trygve

Vedtak: Innkalling og saksliste med fremlagte justeringer, godkjent

17

Referat fra Regionstyremøte nr 1, 2019/20
Status for Samarbeidsavtalen med Norges KFUK/KFUM (K/M) ble etterspurt av Håkon. Per Trygve orienterte, og informerte om neste samarbeidsmøte med K/M, i kommende uke.

Alle

Vedtak: Referat fra regionstyremøte nr 1 2019/20, 03.09.2019, godkjent.

18

Referat fra Regionskonferansen F/B i Pärnu-Tallinn
Jan representerte Region Norge på konferansen. Han måtte melde forfall til dagens
regionstyremøte.

Jan

Vedtak: Saken utsettes til neste møte.

19

Referat fra ACM i Vejle
Per Trygve orienterte. Saksdokument ligger saksmappen for regionstyremøtet (RS
Møte 2), på GDisk.

Per Trygve

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning

20

Referat fra R2R ledersamling i Pärnu
Roy orienterte, han deltok på samlingen, som hadde 18 deltakere, Derav 3 fra Norge,
foruten Roy, deltok Inger Marie Reinertsen Lillesund fra Mandal YMC og Aadne Wesnes fra Engehaugen YMC (Gjøvik). Program og referat legges ut på GDisk i mappen
for RS Møte 2.

Roy

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

21

Orientering om innkomne henvendelser
a. Forespørsel fra GS Jose Varghese om støtte til YMCA i Niger med EUR 4.000
til kjøp av 1,5 ha tomt for aktivitetssenter.
b. Forespørsel fra GS Jose Varghese om å dekke internasjonal kontingent (CFR
6,50 => pr dato NOK 62) for to klubber i Palestina (Jerusalem og Betlehem).
Region Norge har overtatt regionansvaret for Palestina etter at Region Sverige gikk inn i Region Norge. Det er i dag listeført 19 medlemmer der, men
arbeidet er passivt og det betales ikke kontingent. Finn A. Pedersen og Jose
Varghese er i prosess for å få kontakt med kontaktperson for klubbene, og
med YMCA Palestina. GS mener det gjennom lokalt YMCA er mulig å blåse liv
i arbeidet. Da vil slik støtte være til god hjelp.

Per Trygve

c. Sandefjord YMC legger ned 31.12.2019.
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d. Brumunddal og Stavanger St Svithun YMC har søkt om, og fått rett til, å delta
ved internasjonale valg.
e. K-Stud lyser ut reisestipend for studiereiser til utlandet i 2020.
f.

Valgkomiteen ønsker opplysning om hvilke verv som skal dekkes.

g. Eva Ormåsen, medlem i Brumunddal YMC, ber regionstyret ta klimavennlige
valg, og spør om en klubb må ta lange reiser for å ha det fint som klubb (ref
reisereferat i siste nr av Ys Magasinet).
h. Kulturministeren lanserer integrasjonsløsning på arrangement hos Frivillighet Norge. Mål forenklet samhandling mellom frivillige organisasjoners medlemsregistre og Frivillighetsregisteret og Enhetsregisteret.

Vedtak:
a. Forespørselen avslås
b. Forutsatt levende klubber, er Regionstyret villig til å dekke internasjonal kontingent for inntil 20 medlemmer i inntil 3 år (ca. NOK 12-1300/år). Styret vil
be Finn A Pedersen om å være kontaktperson mot klubbene i Palestina.
c. Regionleder har i svar til klubben beklaget dette og anmodet om at medlemmene søker medlemskap i en naboklubb.
d. Regionstyret tar saken til etterretning.
e. Regionleder kunngjør utlysningen i brev til klubblederne med det aller første.
f.

Det skal velges: revisor samt to medlemmer av valgkomiteen. Regionleder
tilskriver valgkomiteen.

g. Regionstyret vurderer klimavennlige valg der dette er aktuelt. På klubbnivå
vil dette være et ansvar som fullt og helt påhviler klubbstyrene.
h. Regionstyret vil følge med på hva regjeringen og Frivillighet Norge når det
gjelder denne saken.

22

Lovforslag fra Rogaland Distrikt
I protokollen fra Årsmøtet 14.6.2019 heter det:
Alle foreslåtte endringer til lover og vedtekter som omhandler rapporteringstidspunkt og perioder oversendes til LKU som i samarbeid med regionstyret fremmer et
gjennomarbeidet forslag til neste årsmøte.

Det var særlig Rogaland distrikt sitt forslag som omhandler dette. Forslaget ligger på
Google disk (delt) under 2018-19 > Årsmøte 2019 > sak 6 innkomne forslag > sak 6B
lovendringer > Forslag til lovendringer vedr rapporteringsperiode.

Alle

Regionleder har vært i kontakt med LKU, som allerede har begynt å se på forslaget.
LKU har videre i brev av 15.10 bedt Regionstyret sende saken på høring i klubbene.
Høringsdokument fra LKU ligger på GDisk (RS Møte 2): Høringsbrev nr.2 -LKU-høst
2019. Regionleder innledet til en samtale om saken.

Vedtak: Saken sendes ut til høring i klubbene. Det legges opp til å få avsluttet saken på regionstyremøtet 27. januar 2020.
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23

Årshjulet – viktige frister framover.
Vedtak: Regionstyrets forslag om saker til distriktskonferansene skal foreligge in-

Bjørn Arve

nen utgangen av februar.

24

Vekst og utvikling
Hva er gjort. Klubb- og distriktsledere (DG) er utfordret gjennom brev fra regionleder. DG-ene er dessuten fulgt opp med telefonsamtaler. Det er avholdt
distriktsråd/samling i Rogaland, Vestfold, Østfold og Østland Nord. RD har hatt
kontakt via mail, telefon og fysisk møte med RSD Thor L-Lehn.
I distriktene er det ulike mottakelse på Challenge 2022.
Rogaland distrikt har fulgt opp klubbmiljøene i Bekkefaret, Madlamark, Gand og
tidligere Storeholmen.



Bekkefaret Y-folk er på vei til å bli chartret, men tidsplan er ukjent.
De andre sitter på gjerdet p.g.a. formalkravene til YMI.

I Agder og Møre vil DG følge opp temaet i møte med klubbene.
I Østland Nord er en klubb utfordret på å starte opp ny klubb.
I Sverige sier DG at Malmø blir nedlagt fra 1.1.2020. De medlemmene der som
ønsker å fortsette YMI medlemskap er tilbudt dette i Västerås. Klubbleder i
Göteborg jobber med å øke medlemstallet til minimum 5 for å unngå å bli slettet.

Per Trygve

I Vestfold og Bjørgvin utredes mulighetene for veksttiltak.
Øvrige distrikter er lite aktive eller har uttrykt at det ikke er vekstmulighet.
Planer videre. RD ønsker å følge opp spesielt distrikter der det er signaler om å
ville gjøre en innsats. Han vil fortsette med å oppmuntre til synliggjøring av
klubbarbeidet og bruken av WEB, Ys Magasinet og Facebook.
Det foreslås at arbeidet på ulike informasjonsplattformer blir eget tema på styremøte 10.12. Tiltak ble diskutert og besluttet. Et av forslagene var en DG- samling i januar for distrikter med vekst og utviklingsplaner (Bjørgvin, Rogaland,
Vestfold, Østland Nord). Se vedtak.
RD hadde 18.10 møte med RSD Thor L-L om dette og redegjorde nærmere fra
dette møtet for regionstyret.

Vedtak: Per Trygve og Roy, i samarbeid med Thor, drar i gang en workshop med representanter fra distrikt med potensiale for videre vekst.

25

PR og kommunikasjon.
Regionleder har snakket med tjenesteleder (RSD) Facebook (FB), Elisabeth Halvorsen, om status og planer videre. En god del besøk på Facebook-siden til regionen,
men lite «likes», kommentarer og delinger. Savner innspill fra klubber og distrikter.

Per Trygve

Rogaland distrikt og noen klubber har sin egen FB-side.
Elisabeth følger med på FB-siden for YM Europa og International.
Er det mulig å samordne profileringen på FB, WEB og Ys Magasinet?
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Foreslår at temaet drøftes i større bredde på neste styremøte, gjerne med tjenestelederne tilstede.

Vedtak: PR og kommunikasjon blir hovedtema på neste møte. Per Trygve innkaller
Svend Jacobsen (WEB), Elisabeth Halvorsen (Facebook) og Stein Gjeruldsen (Ys Magasinet).

26

Regionsprosjektene
Fremdriftsplan for utlysning og videre behandling. Se vedlagte forslag fra RSD Arne
Toftøy-Andersen på GDisk (RS Møte2).

Per Trygve

Vedtak: Arnes forslag tiltredes, bortsett fra at søkefristen settes til 15. mars Styret
beslutter i møte 05.05 hvem som tildeles midler.

27

Medlemsbok 2020-2022
Ny medlemsbok bør være klar til klubbstart høsten 2020.
Arbeidet med å finne redaktør for medlemsboka må starte snarest. Nåværende redaktør, Svend Jacobsen, ønsker avløsing. RD hadde 15.10 en telefonsamtale med
Svend om dette. Han har tidligere gjort denne jobben uten særlig bidrag fra andre.
Mesteparten av brødteksten kan innlemmes i YM Norges hjemmeside, mens selve
medlemsoversikten må foreligge i papirformat (medlemsbok). På spørsmål om å bidra til å lære opp andre, mener han det vil være minst like tidkrevende som å gjøre
jobben alene. RD spurte også om han kunne tenke seg å forlenge sitt engasjement.
Dette svarte han ikke på.

Per Trygve
Bjørn Arve
Thor L-L

Vedtak: Roy tar saken videre, undersøker videre med tanke på å finne redaktør for
Medlemsboka.

28

Ungdomskonferansen ifm IC2020 i Odense
IC2020 (www.ysmen2020.com) åpner for påmelding 1.1.2020. Konferanseavgiften er 3300 DKK, som dekker program, utflukter og mat.
Samtidig med IC2020 arrangeres en ungdomskonferanse for unge mellom 18
og 29 år. Her er konferanseavgiften 3500 DKK, og den skal dekke alle kostnader. Area Europa YES fond og IHQ tar sikte på å sponse 25-75% av kostnadene. Danske klubber er invitert til å gi ekstra støtte til YES-fondet, og norske
klubber har fått samme forespørsel. Klubbene i Norge og Danmark har fått
invitasjonsbrev til å finne interesserte til å delta. Arrangementskomiteen
ønsker å vite, allerede innen 1.12.2019, om hvor mange som er interessert i
å delta.

Per Trygve

Vedtak: Informasjon tatt til orientering, og videresendt klubbene.

29

Møter høsten 2019 – våren 2020
Dato
2019
31.10

Hva

Hvem

Samarbeidsavtalen K/M-Ys
Men

Bjørn Arve
Per Trygve
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14.-17.11
12.12

RDE trening i Toledo
Styremøte 3 2019/20

Jan (RDE)
Regionstyret Obs endret dato
m.v. Se også sak 31.

2020
27.01

03.03
13.-15.03

21.03
05.05
12.06
13.-14.06
13.-16.08

Styremøte 4 2019/2020
Frivillighet Norge Topplederkonferanse i Oslo
Styremøte 5 2019/2020
ACM i Vejle

Distriktskonferanse Møre
Distriktskonferanse Bjørgvin
Distriktskonferanse Vestfold
Styremøte 6 2019/2020
Styremøte 7 2019/2020
Regionkonferanse
IC2020, Odense

Regionstyret

Regionstyret
Per Trygve (RD), Jan (RDE),
Bjørn Arve (PRD/APE fra
1.7.20)
Bjørn Arve
Per Trygve
Roy
Regionstyret
Regionstyret
Regionstyret
Alle

Vedtak: Regionstyret tar oversikten til orientering. Regionleder ber distriktslederne
informere om tidspunkt og sted for vårens distriktskonferanser innen 4.12.2019.

30

Eventuelt

Alle

Ingen saker under eventuelt denne gangen.

31

Neste styremøte (nr. 3/19-20)
Forslag til saker med forslag til vedtak som ønskes behandlet, meldes Regionleder
senest 8 dager før møtet. Innkalling og møtepapirer vil normalt foreligge 6 dager før
møtet.

Per Trygve

Vedtak: Neste styremøte avholdes torsdag 12.12.2019, kl 11-17 i Olav
Aukrustsgt. 1, 4021 Stavanger. Ansvarlig Bjørn Arve.
Innkalling med saksliste vil foreligge fra regionleder innen fredag 6.12.2019
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