Referat fra møte i hovedstyret 19.mars 2014 kl. 19.30-22.00
Tilstede: Inge Flaat, Jorunn Mehammer, Reidun Mosvold, Willy Paulsen, Nils Harald Roland,
Dagfinn Røkenes, Irene Løvdal (fra kl 21.00), Dag Aanonsen og Trygve S. Aamlid (ref.)
Forfall: Åge Jensen
Dagfinn åpnet med å minne om Hebr. 13.8:
Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.
Deretter felles bønn.
Sak HS 15/2014: Referat fra møte i hovedstyret (HS) 29.jan. 2014
Referatet ble godkjent og kan legges ut på passordbeskytta område på
www.nedenesnormisjon.no.

Sak HS 16/2014: Informasjon fra forsamlingsrådet (FR)
Det nye FR hadde sitt første møte 11.mars og referat var sendt til alle medlemmer i HS.
Følgende arrangementer står for tur:
 28.april: Hovedstyremøte med besøk av Regionleder Arne Inge
Vålandsmyr (tilsynsmøte)
 27.mai: Medlemsmøte, bl.a. om navnet på menigheten.
 24.aug: Åpningsfest for høstsemesteret og for den nye menigheten
Sak HS 17/2014: Oppgavefordeling og konkrete saker for DS (driftsstyret)
Det siste året har mange praktiske initiativ blitt tatt og mange praktiske oppgaver (økonomi,
medlemslister m.m.) blitt behandlet i HS eller FR i stedet for i DS. Men vedtektene spesifiserer
konkrete ansvarsområder for DS, og Dagfinn ønsket av vi i større grad skulle begynne å
praktisere disse.
Følgende konkrete arbeidsoppgaver for DS ble nevnt:
 Felling av trær/rydding utenfor bedehuset (kontakt med Agder Energi)
 Flytting og salg av det ubrukte pianoet som står på scenen.
 Forslag til ny utforming av scenen
 Forslag til nytt skilt / profilering av menigheten på veggen mot fylkesveien. Her
bør vi tilstrebe samme profil som andre Normisjonsmenigheter, f.eks. i
Grimstad
 Annonser i halvårsprogrammet
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Vedtak: DS følger opp ovennevnte saker og rapporterer på neste HS-møte.
Sak HS 18/2014: Annonsering
Bakgrunnen for saken var oppfordringen om å gå tilbake til annonsering i Agderposten for å
ivareta en åpen og utadretta profil, jf. referat fra årsmøtet 20.februar. Selv med rabatt for
frivillige lag og foreninger kunne imidlertid Inge opplyse at en ukesannonse i Agderposten (2
moduler) nå koster ca kr 1500. Med 40 ukesannoner vil dette si kr 60.000 pr år Om vi satser
på annonser for enkeltmøter/enkeltarrangement slik vi gjorde tidligere, vil det koste mellom
kr 30. og 40.000 pr år.
Vi diskuterte kost-nytte forholdet av denne annonseringa i forhold til bekjentgjøring på
hjemmesida eller regelmessig utsending av SMS. Inge opplyste at antall besøk på hjemmesida
har økt fra under 1000 pr måned i 2013 til nær 1300 pr måned nå. Antall SMS-utsendinger har
også økt og er nå ca 110 pr uke.

Vedtak:
 Vi forsetter dagens praksis, dvs. at programmene, hjemmesida og SMS-meldingene er
menighetens viktigste informasjonskanal.
 Seniortreffene skal fortsatt annonseres i Agderposten, og når dette gjøres skal også
søndagsgudstjenestene og evt. andre arrangementer tas med i samme annonse slik at
avisleserne ser at ‘det fortsatt er liv i oss’.
 Spesialarrangement, f.eks. åpningsfesten til høsten, skal også annonseres.
 Inge spør Marte Sivertsen om å ta ansvar for annonsering for seniortreffene.

Sak HS 19/2014: Navn på menigheten
I henhold til årsmøtevedtak skal dette drøftes på medlemsmøtet 27.mai og vedtak fattes
seinest på årsmøtet 2015. Bl.a. av hensyn til profilering utad er det viktig å få en rask
avklaring på dette spørsmålet.
Vedtak:
 HS mener at det offisielle navnet på den nye menigheten bør være ‘Norkirken
Nedenes’. I daglig omtale, og i skiltet på veggen, skal bare ‘Norkirken’ brukes.
 Inge skriver et utkast til brev til alle medlemmene der forslaget lanseres. Brevet
utformes samtidig som en innkalling til ekstraordinært årsmøte som en del av
medlemsmøtet 27.mai. Eneste sak på det ekstraordinære årsmøtet blir navnet på
menigheten. Fristen for å komme med alternative forslag settes til to uker før det
ekstraordinære årsmøtet.

Sak HS 20/2014: Barnehagen
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Nita og Ørnulf Storm har fått melding om at Arendal kommune ikke vil gi tilskott til at deres
private barnehage kan utvides med en avdeling i kjelleren på bedehuset. Dermed er ordinær
barnehagedrift uaktuelt. ‘Åpen barnehage’, som i dag driver i Østerhus i Grimstad og som har
fått stor oppslutning i noen menigheter i Rogaland (bl.a. Hana menighet), kan derimot være
en mulighet. Dette innebærer at en av foreldrene selv må være til stede sammen med barnet,
og at man betaler et mindre beløp pr gang. Med en slik løsning vil det være tilstrekkelig at en
person fra menigheten er tilstede.
Muligheten for å leie ut kjelleren til kafédrift ble også nevnt. Noen av innflytterne på
norskkurset skal være interessert i dette.
Vedtak:
 Inge Flaat inviterer Kari Lilleaasen til et kort møte med HS for å informere om ‘Åpen
barnehage’. Så mange som mulig fra HS deltar på dette møtet.
 Saken tas opp til drøfting på medlemsmøtet 27.mai. Som en innledning til samtalen
skal hvert medlem av FR legge fram sin ‘Drøm for kjelleren’.
 På medlemsmøtet skal det også informeres om hvilke konsekvenser bortfallet av
barnehagen bør ha for menighetens givertjeneste.

Sak HS 21/2014: Oppgradering av lydutstyr / dataløsning
Åge og Nils Harald hadde sett på saken. De foreslo å oppgradere PC og kjøpe inn fire nye,
trådløse, håndholdte mikrofoner. PC/styringsenhet skal flyttes inn i møtesalen, og det skal
bygges en pult til denne, evt. med en lettvegg, sjalusi e.l. Det skal også investeres i bedre
scenelys. Kostnaden for det hele er anslått til kr 15.000.
Vedtak:
 Hovedstyret slutter seg til forslaget. Oppgraderinga gjennomføres så snart som mulig.

Sak HS 22/2014: Møteplan for resten av våren
Foruten tilsynsmøtet med regionsleder 28.april 19.30, er det også berammet møte i
hovedstyret 20.mai kl 19.30. Trygve er møtevert for dette møtet.

Sak HS 23/2014: Eventuelt
 Menigheten har fått forespørsel fra Øyestad menighetsråd om samarbeid om
tropsopplæring for barn og unge. Inge svarer at vi er positive til dette.
 Menigheten har også fått forespørsel om Ingvild Rosland og Randi Vorhaug kan hjelpe
til med Sprell-Levende gudstjenster på Øyestad menighetssenter. Dette er vi foreløpig
mer avventende til, da slike gudstjenester krever store ressurser.
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 Rykene bedehus v/Ola Kjetil Kvitstein har signalisert at de ønsker et framtidig
samarbeid om ungdomsarbeidere. Dagfinn og Inge skal ha et møte med Ola Ketil om
saken og kommer deretter tilbakee til HS.
 Menigheten har fått forespørsel om å hjelpe til som parkeringsvakter en kveld under
‘Sommer i Sør’ på Bibelskolen i Grimstad. På grunn av dugnaden sa vi nei i fjor, men i
år er HS positive til denne henvendelsen.
 Dagfinn spurte om han skal be svigersønnen sin komme med et forslag lay-out for det
trykte høstprogrammet, på samme måte som for de to foregående programmene .
Bortsett fra at skriften muligens kunne vært større har HS vært svært godt fornøyd
med programmene og vi er takknemlig for fortsatt hjelp. Om Dagfinns svigersønn har
tid, vil vi gjerne vurdere et par alternative forslag, og vi er innstilt på å betale for dette.
 Trygve nevnte at vi bør unngå å bruke ‘Norkirken Nedenes’ eller andre navn på
menigheten før dette er vedtatt av det ekstraordinære årsmøtet.
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