Y’s Men International, Region Norge

Regionsstyremøte nr. 6, 2019/20
Møtetid:

Tirsdag, 05. mai 2020, kl 09:00 – 12:00

Møtested:
Styremedlemmer:

Zoom Nettmøte administrert av RD
Per Trygve Normann (Regionsleder), Østenstad
Bjørn Arve Bentsen (Forrige regionsleder), Mandal
Jan Martin Austad (Neste regionsleder), Mandal
Roy Rasmussen (Fremtidig regionsleder), Tønsberg
Arne Thorsen (kasserer), St Svithun Stavanger
Torgeir H. Persett (Sekretær), Hinna

Andre:
Fraværende:

Haakon Kyrkjeeide (Viseregionsleder), Holmen

Referent:

Torgeir H. Persett

Referat

Etter litt fram og tilbake, møtestart: 9:30. Åpning ved Per Trygve: «Må jeg kalle meg kristen…?».
Agenda:

Saksnr Beskrivelse

Ansvarlig(e)

Godkjenning av innkalling og saksliste

Per Trygve

Referat fra forrige regionstyremøte, nr. 5, 2019-20
Utsendt og mottatt post

Alle

Seminar Vekst og utvikling

Thor LL, Roy, Per Trygve

77

Avlyst Regionskonferansen i Mandal 12.-14. juni 2020

Bjørn Arve, Jan

78

Årsmøtet 2020

Alle

79

Symbolika

Jan Erik, Per Trygve

80

Behov for erstatning av tjenesteledere

Jan, Per Trygve

81

Regionsprosjektene

Arne T-A, Per Trygve

82

Regnskap 2019

Arne

83

Medlemsstatus

Per Trygve

84

Jubileumsboka

Stein G

85

Awards

Per Trygve

73
74
75
76

Per Trygve

87

Støtte til Paul William Alexander Legacy Project og «fundraising»
for global prosjektstøtte
Alternative plattformer

88

Møter 2020

Per Trygve

89

Eventuelt

Alle

90

Neste styremøte nr. 7 19-20

Per Trygve

86

Per Trygve
Per Trygve

Møtet avsluttet 11:55.
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Saker:
Saksnr
73

Beskrivelse

Ansvarlig

Godkjenning av innkalling og saksliste
Per Trygve

Vedtak:
Med en anmerking om at sekretær og kasserer ikke er styremedlemmer, ble
innkalling og saksliste godkjent.

74

Referat fra regionstyremøte nr 5, 2019/20

Alle

Vedtak: Referat fra regionstyremøte 06.03.2020 godkjent.

75

Utsendt og mottatt post
a. RD har sendt mars og april -hilsen til klubb-, distrikts- og tjenesteledere.
b. LKU har sendt brev til regionstyret og pekt på en del forhold som må hensyntas
spesielt fordi regionkonferansen/årsmøtet er avlyst.

c. IGS har bedt regionen utnevnte en «Regional Youth Representative» innen
30.4.2020.

d. RD har i forbindelse med ACM 25.4.2020 mottatt fra AT utskrift av
medlemstallet som legges til grunn for kontingent (= 1340).

e. Brev fra Nasjoalbiblioteket om pliktavlevering av Ys Magasinet.

Per Trygve

Vedtak:
a. Orienteringen tas til etterretning
b. Følges opp av regionstyret; se sak 77, 78, 80, 84.
c. RD har svart IGS med at regionen har ingen aktuelle medlemmer i
aldersgruppen 18-30 år
d. Orienteringen tas til etterretning
e. Bjørn Arve har via Mandal Bibliotek sendt 5 eksemplarer av alle 4 utgavene
dette året.

76

Vekst og utviklingsseminaret 7. mars 2020
Per Trygve orienterte om et godt og vellykket seminar. Også Roy, Jan og Bjørn Arve
opplevde seminaret meget positivt og inspirerende. For øvrig, se saksvedlegg.

Per Trygve

Vedtak: Jan følger opp saken via sine månedlige hilsener til klubblederne.

77

Avlyst Regionskonferansen i Mandal 12.-14. juni 2020
Jan og Bjørn Arve orienterte, beklaget det inntrufne, men ønsker velkommen til
Mandal til Regionkonferanse i 2021.

Vedtak:

Bjørn
Arve, Jan

Årets konferanse forskyves til 2021, og det takkes ja til tilbudet fra Mandal
YMC om en konferanse 4.– 6. juni 2021.
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78

Årsmøtet 2020
I henhold til § 4.6: Regionens øverste myndighet er regionens årsmøte som ordinært
avholdes hvert år i juni måned. På grunn av myndighetenes forbud mot å avholde
større møter sommeren 2020, vil jeg foreslå for regionstyret at følgende saker som
ordinært skal behandles av årsmøtet behandles som følger:
I henhold til vedtekt 466 skal årsmøtet:
e) Behandle Regionstyrets og lov- og kontrollutvalgets beretninger,
distriktsledernes og tjenesteledernes beretninger.
f) Behandle regnskap for forrige regnskapsår.
g) Behandle Regionstyrets arbeidsplan for kommende år.
h) Behandle budsjett for inneværende regnskapsår og regionskontingent for
kommende år.
i) Innkomne forslag.
j) Valg av kommende regionleder (RDE fra 1. juli), revisor, medlemmer til Lovog kontrollutvalget, medlemmer til valgkomiteen.

Per Trygve

k) Orienteringssaker.

Vedtak:
Årsberetningene, regnskapet for 2019, budsjett for 2020 (inkl. forslag til
regionkontingent), regionstyrets arbeidsplan 2020-21 og valgkomiteens forslag
sendes til de som iht. §5B har stemmerett ved regionens årsmøte:
 regionstyrets medlemmer,
 distriktsledere,
 valgkomiteens leder,
 leder av lov- og kontrollutvalget,
 klubbpresidentene (hver klubb har en stemme)
Hvor disse får anledning til å svare godkjent/ikke godkjent, avholdende.
Svarskjemaet Roy har brukt i Vestfold legges til grunn. Dette tilpasses i samråd
med RD. Regionssekretær sender ut dokumenter og mottar svarene. RD sender
ut protokollen til regionstyret og til alle nevnte ledere.

79

Symbolika
Tjenesteleder har laget en oppdatert liste over lagerbeholdningen, vedlagt innkalling.

Vedtak:
Hele lagerbeholdningen selges for halv pris. Dette kunngjøres i RD sitt
måneds-brev for mai sammen med info om at Region Danmark sin nettbutikk
for rekvisitter er åpen for alle medlemmer i Region Norge. Lenke til
nettbutikken kunngjøres i nyhetsbrev, i Ys Magasinet og på hjemmesiden.

80

Jan Erik,
Per Trygve

Behov for erstatning av tjenesteledere
Regionen må ha nye tjenestelederne for Kristen basis, Hjemmesiden og
Medlemshåndboka. Så langt ingen løsning. Jan kaster fram en alternativ løsning for
Kristen basis.
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Vedtak:
Bjørn Arve og Per Trygve jobber videre med å finne tjenesteledere for
medlemshåndbok og hjemmeside. Prioriterer håndboka.
Jan tar, i egenskap av RD, oppgaven som tjenesteleder for Kristen Basis.

81

Tildeling av regionsprosjekter
Se forslag fra tjenesteleder (vedlagt innkalling). Det ble litt diskusjon om bakgrunnen
for søknadene. Regionstyret ønsket et bedre grunnlag for å treffe en beslutning.

Arne T-A

Vedtak:
Per Trygve innhenter, fra tjenesteleder, utfyllende bakgrunn for de ulike
søknadene. Saken tas opp til avgjørelse i neste styremøte.

82

Regnskap 2019 og budsjett 2020
Regnskap, budsjett og revisjonsrapport ble delt ut på møtet. Dokumentene er
dessuten lagt på GDisk, i mappen for styremøtet 5. mai.
Arne gikk gjennom regnskap og rapporter, fikk positive kommentarer og svarte på
spørsmål fra regionstyret.

Arne

Vedtak: Regnskapet godkjent.

83

Medlemsstatus
Status for East Jerusalem Men and Women YMC, Göteborg YMC og Lillehammer YMC.
Per Trygve orienterte. Portal Buzz er utgangspunkt. De palestinske medlemmene ikke
medregnet, er det betalt for 1335 medlemmer.

Per Trygve

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. Frister for oppdateringer i Portal Buzz bør
poengteres/repeteres for klubbene.

84

Jubileumsboka
Per Trygve orienterte. Opplagstall ble diskutert: Hvor mange eksemplarer bør
trykkes? 1500?

Stein G.

Roy og Bjørn Arve har vært i dialog med Egil Odd og Stein om boka.

Vedtak: Status tas til orientering

85

Awards
Booster Member Award, Booster Club Award
Se lovene, tillegg 7:
Any individual having recruited 3 or more new members between 1 February 2019 and
31 January 2020 will be recognised as a “Booster Member of Y’s Men International”;
any club showing a net increase of 6 or more members between 1 February 2019 and
31January 2020 will be recognised as a “Booster Club of Y’s Men International”.

Per Trygve

Frist 31.05.2020.
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Annonsert i aprilbrevet fra RD. Klubbpresidenten søker om Booster Member
award og IHQ deler ut Booster Club Award.
Har foreløpig ikke mottatt søknad om Booster Member Award.
Elmer Crowe Award
Se lovene, tillegg 8:
The nomination form for the Elmer Crowe Awards for outstanding District Governors.

Frist 31.05.2020.
Badge of Honour
Se Lovene, tillegg 6:
Foreslås av klubb- eller regionsleder. Ett klubbstyre har meldt at de ønsker å
tildele et medlem Bagde of Honour. Videre har en klubb tatt kontakt med RD
om å få tildele Badge of Honour.

Vedtak: Mulighetene er formidlet klubbene.

86

Støtte til Paul William Alexander Legacy Project og «fundraising»
for global prosjektstøtte
Det internasjonale styret (ICM) har satt som mål å samle inn 1 mill US$ til kjøp av
kontorlokale i Geneve som erstatning til lokaler man leier i dag. Hver klubb blir bedt
om å bidra med 10 US$ pr medlem.
Vår Area-leder vil at Area og Region skal ha sin egen «fundraising» strategi og ber om
at hver klubb i Area Europa gir 30 US$ til slike formål.

Per
Trygve

Area-leder har bedt RD om å kontakte klubbene om dette. Dette ble gjort en uke før
ACM den 25.4.2020 og pr 27.4 har 16 klubber gitt sitt svar. To av disse klubbene kan
tenke seg å gi noe.

Vedtak: Regionstyret ønsker ikke videre å fronte dette mot klubbene.

87

Alternative plattformer
Hva skal vi gjøre for ikke «å tørke ut»? Per Trygve stilte spørsmål og orienterte:
Da møteforbudet ble innført 12. mars bestemte sognepresten i min menighet seg
for å lage en nettbasert kort gudstjeneste. Den ble kunngjort på FB-siden, men
ellers var det ingen markedsføring. Likevel viste opptelling etterpå at mer enn 500
hadde sett denne gudstjenesten og i løpet av ukene etter hver av de etterfølgende
søndagene har det vært mer enn 500 «visninger». På hver gudstjeneste har seerne
blitt gitt muligheten for å gi en gave via VIPPS. Sammenlignet med de ordinære
gudstjenestene er gaveinntektene betydelig høyere, noe som viser at mange av de
som ser gudstjenesten på nett «bekrefter» sitt nærvær på gudstjenesten med å gi
en gave.
De fleste av våre medlemmer er i risikogruppen i forhold til å bli smittet. Vaksine for
massevaksinering vil vi sannsynligvis ikke foreligge før tidligst en gang i 2021.
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Derfor bør vi i Y’s Men vurdere om vi skal invitere klubbene til å ta i bruk
nettbaserte arrangementer/møteplasser. Eksempelvis kan temamøter avholdes
som «webinar» der en miniversjon av et klubbmøte med foredrag + YMI info +
kveldstanker filmes (streames) og legges ut på FB/hjemmesiden. Dersom noen
klubber gjør dette med tema av nasjonal interesse kan disse legges ut på FB-siden til
regionen og være tilgjengelig for alle medlemmer i regionen. Hvis temamøter på
nettet blir gjort tilgjengelig for alle, vil dette også være fin markedsføring for Y’s
Men med tanke på rekruttering av nye medlemmer.

Vedtak: Regionstyret ser situasjonen an og er klar til å ta saken opp igjen ved behov.

88

Kommende møter
Resterende møter våren 2020, møter høsten 2020 og våren 2021:

Dato
Våren 2020
30. -31.05
12.06
Høsten 2020
11.13.09.2020
18.20.09.2020
16.18.10.2020
Våren 2021
24.25.02.2021
25.26.02.2021
??

Hva

Hvem

Regionskonferansen i Russland,
St Petersburg
Styremøte 7 2019/2020,
Nettmøte.

Restriksjoner hindrer oss
å delta.
Regionstyret

Regionskonferansen Central
South Europe
Regionskonferansen FinlandBalitikum, i Finland
ACM i Danmark, Randers,
Danmark
MYM/APE Training, Jesu Island,
South Korea
RDE Summit, Jesu Island, South
Korea
R2R ???

Per
Trygve
Jan, Bjørn Arve

Bjørn Arve
Roy

Vedtak: Regionstyret tar oversikten til orientering

89

Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

90

Alle

Neste styremøte (nr. 7/19-20)
Forslag til saker, med forslag til vedtak, som ønskes behandlet, meldes regionsleder
senest 8 dager før møtet. Innkalling og møtepapirer vil normalt foreligge 6 dager før
møtet.

Per
Trygve

Vedtak: Neste styremøte avholdes 12. juni 2020, som nettmøte.
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