Referat fra møte i hovedstyret 8.januar 2014 kl. 20.00-21.30
Tilstede: Jorunn Mehammer, Reidun Mosvold, Willy Paulsen, Dagfinn Røkenes, Randi
Vorhaug, Per Otto Øyrås, Dag Aanonsen, Irene Løvdal, Trygve S. Aamlid (ref.)
Forfall: Inge Flaat, Randi Vorhaug.
Irene åpnet med andakt.

Sak HS 1/2014: Referat fra hovedstyremøtet 4.des. 2013
Referatet ble godkjent og kan legges ut på passordbeskytta område på www.nedenesnormisjon.no.

Sak HS 2/2014: Forberedelse til årsmøtet





Irene er i ferd med å få inn årsmeldinger fra undergruppene.
Årsmøtepapirene skal sendes ut 4.februar. De behandles endelig i hovedstyremøte 29.jan.
Valg: Følgende har sagt NEI til å stille som kandidater til hovedstyret / forsamlingsrådet:
Hilde Bjønnum, Kari Johnsen, Thom Jacob Kleggetveit, Anne Synnøve Storemyr, Åshild
Bøhler. Nils Harald Roland har derimot sagt JA.
Vi trenger dermed to nye kandidater hovedstyret / forsamlingsrådet, samt en ny varamann til
hovedstyret / driftsstyret. Følgende spørres av Inge: Aage Jenssen, Kåre Kristensen, Kjell
Steinar Aase, Marit Woie, Norman Ugland, Ingrid Aagetvedt, Tone Dahlsveen.

Sak HS 3/2014: Forsamlingens økonomi / barnehagen
Vi har fått drøye kr 56.000 i momsrefusjon etter investeringene i 2012. Sammen med økning i
givertjenesten gjør dette at regnskapet for 2013 viser et gledelig overskudd i stedet det budsjetterte
underskuddet.
Det er fortsatt usikkert om det blir barnehagedrift på bedehuset fra høsten av. Ørnulf og Nita Strom
er klare til å begynne, men de er avhengig av behovsprøvd tilskudd fra kommunen. Dette blir ikke
avgjort før i mars.

Sak HS 4/2014: Eventuelt
Fire saker ble tatt opp:


Før vi visste at Acta / Normisjon Region Agder hadde bestemt seg for å legge med Arendal
Soul Children ble det sist høst overført kr 10.000 fra Amazing-kontoen til drift av koret.
Samtidig har vi siden sommeren 2013 hatt en muntlig forpliktelse overfor Region Agder om å
betale ca kr 10.000 for pianoet som vi fikk overta fra Agderstrand.
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Reidun fremmet følgende forslag som ble vedtatt: Beløpet på kr 10.000 som allerede er
innbetalt til Regionen i forbindelse med Arendal Soul Children skal anses som betaling for
pianoet for Agderstand. Inge underretter Regionen om dette.


Det nye pianoet som vi ikke bruker har i lengre tid vært avertert til salgs på finn.no, men det
har vært liten eller ingen respons.
Vedtak: Dagfinn prøver en rubrikkannonse i Agderposten.



NUG ønsker å pusse opp loftstua / kjøpe inn en ny sofa for egne midler og har bedt om
tillatelse til dette. Det er i hovedsak snakk om maling.
Vedtak: Hovedstyret synes dette er et godt initiativ og gir NUG tillatelse til å pusse opp
loftstua.



Arendal kommunes søknadsfrist for driftstilskudd (kulturmidler) til lag og foreninger er 1.feb.
Vedtak: Irene minner undergruppene om å søke.
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