Referat fra møte i hovedstyret tirsdag 13.jan. 2015 kl 18.30 – 22.00
Til stede: Inge Flaat, Reidun Mosvold, Jorunn Mehammer, Willy Paulsen, Aage Jenssen, Dag
Aanonsen, Irene Løvdal (fra kl 19.00), Nils Harald L. Roland (til kl 21.00), Trygve S. Aamlid (ref.)

Reidun åpnet med å lese og knytte noen tanker til Salme 73: Jeg blir alltid hos deg.

Sak 1 / 2015. Referat for styremøte 26.nov. 2014
Navn på kandidater som skal spørres om å bli med i styret bør ikke nevnes. Ellers er referatet OK og
kan legges ut på web.

Sak 2 / 2015. Årsmelding fra Nedenes Normisjon for 2014
Inge leste gjennom utkas til årsmelding og det ble gjort noen mindre rettinger. Årsmeldinga er
dermed klar til framlegging fram på Årsmøtet 5.mars 2015

Sak 4/2015: Foreløpig regnskap for menigheten, 2014
Dagfinn kommenterte regnskapet fra Ørnulf Storm. De viktigste avvik fra inntektsbudsjettet var:








Ikke mannsbasar, derfor ca kr 30.000 i inntektssvikt.
Ca kr 18.000 mindre fra undergruppene enn forventet.
Ca kr 26.000 i merinntekt på ‘Andre gaver’, bl.a. på grunn av salg av piano
Ca kr 22.000 i ekstra leieinntekt fra kommunen fordi barnehagen betalte til og med
september mot et halvt år som budsjettert. Derimot ca kr 11.000 i mindre enn budsjettert for
annen utleie.
Ca kr 42.000 mer i mva-kompensasjon fra Normisjon enn budsjettert
Givertjeneste og kollekter omtrent som budsjettert.

Alt i alt var driftsinntektene i 2014 kr 915.077, som er ca kr 17.000 under budsjett.
De største avvik i forhold til utgiftsbudsjettet var ca kr 18.000 mer til vedlikehold av huset og ca kr
19.000 mer til mat på arrangementer. Det siste skyldes bl.a. innkjøp av pizza til ‘Søndag 17’
(Inntektene av pizzasalg var ført sammen med kollekter).
Alt i alt var driftsutgiftene kr 906.398, som gir et driftsoverskudd på ca kr 8.000. Dette er ikke nok til å
dekke renteutgiftene på kr ca kr 17.000 og langt fra å dekke det årlige låneavdrag pr ca kr 45.000,
som dermed tærer på menighetens likvide midler.
Konklusjon er at inntektssida må økes i 2015, enten ved økt givertjeneste eller ved spesielle
arrangementer, f.eks. en kombinert manns- og kvinnebasar. Dette er spesielt viktig fordi inntektene
fra barnehagen faller helt bort i 2015. Driftsstyret ved Irene har kontakt med undergruppene for å få

dem til å levere inn årsmeldinger og regnskap foran årsmøtet, og hun vil også minne dem om å
overføre midler til menigheten sentralt.
Dag påpekte at det er viktig å få en klar markering av hvordan gaven fra tidligere Strømmen
Normisjon disponeres på Nedenes. I regnskapet framkommer gaven fra Strømmen som en reduksjon
i kostnadene, og for Ingvilds arbeid med ‘Etter skoletid’ i Strømmen vil det blir avgitt eget regnskap
og årsmelding.

Sak 4/2012. Kandidater til nytt styre
De fleste kandidatene som har fått kallsbrev om å gå inn i hovedstyret har sagt nei, men vi har også
fått noen positive tilbakemeldinger. Til driftsstyret stiller William Henningsen til valg som ordinært
medlem, Irene Løvdal og Jorunn Mehammer har sagt ja til gjenvalg, og Per Gunnar Riber stiller til valg
som varamedlem. Dermed mangler vi først og fremst nye kandidater til forsamlingsrådet. Her må vi
etter vedtektene ha minst én, helst to nye kandidater, og det bør helst være kvinner. I tillegg til dette
må vi ha en kandidat til vervet som leder av hovedstyret. Saken ble drøftet og vi ble enige om inntil
fem kandidater som skal kontaktes av Inge eler Dagfinn før neste styremøte.

Sak 5/2012. Ny styremodell ?
Vi drøftet mulighetene for en enklere styremodell med bare hovedstyre, og ingen oppdeling i
forsamlingsråd og driftsstyre. Årsaken var problemene med å få nok styrekandidater, men også at
behovet for et egen forsamlingsråd har blitt mindre etter at vi fikk et pastorteam med tre ansatte. De
ansatte har stabsmøter ca annenhver uke på dagtid, og de opplever at det går unødvendig mye tid
med til møter hvis de i tillegg skal delta på kveldsmøtene i forsamlingsrådet.
Et argument mot å endre styrestrukturen er at det er viktig med et demokratisk valgt forsamlingsråd
med inngående kjennskap til menigheten og som kan være med å veilede de ansatte. Dagens ordning
er bare 4-5 år gammel, og endring tilbake til ‘gammel’ styremodell vil kreve ny endring av
vedtektene, som sist ble forandret på det ekstraordinære årsmøtet i mai 2014.
Konklusjonen ble at vi så sant mulig fortsetter med dagens modell. Så må de som velges i
forsamlingsrådet heller finne fram til en møteplan som ivaretar nødvendige åndelige hensyn uten at
det oppleves belastende for de ansatte. Ett til to møter i forsamlingsrådet pr semester kan
sannsynligvis være tilstrekkelig.

Sak 6/2012. Forespørsel fra en ny famile på bedehuset om forbønn / barnevelsignelse
Vi har fått en forespørsel om om forbønn / barnevelsignelse Inge har i utgangspunktet stilt deg
positiv til henvendelsen, samtidig han har kommunisert Norkirkens dåpssyn til familien.
Regionsleder Arne Inge Vålandsmyr er også positiv.
Det var delte meninger om dette i styret, men vi konkluderte med at det vil være uheldig å tillate enn
praksis som kan gi inntrykk av danningen av Norkirken Nedenes også innebærer en nyorientering

med hensyn til dåpssyn. Den aktuelle familien har også uttrykt ønske om å bli nye medlemmer an
Norkirken, og et aktuelt alternativ kan da være å gjennomføre en forbønnshandling for hele familien
på en gudstjeneste. Inge meddeler dette til familien, og hovedstyret regner med forståelse for denne
avgjørelsen.

Sak 7/2015. Gerhard Woie som internasjonal leder i pastorteamet ?
Sammen med sin kone Marit nedlegger Gerhard et stor arbeid med menighetens norskkurs for
utlendinger/innvandrere. Dette er et arbeidsområde med stort utvidelsespotensiale, ikke minst når
det gjelder å få kursdeltakerne bedre integrert på gudstjenester og andre aktiviteter i menigheten.
Inge og Gerhard har derfor drøfte muligheten for at Gerhard inngår som ulønna medarbeider i
pastorteamet.
Styret er takknemlig for Gerhard og Marit Woies engasjement med norskkursene og ser positivt på
initiativet. Forutsetningen er at Gerhard får et klart definert arbeidsområde begrenset til
innvandrerarbeidet, og at tjenesten styres av Inge og i siste instans av hovedstyret. Det må vurderes
om det er nødvendig at tjenesten formaliseres i form av årsmøtevedtak med påfølgende innsettelse.
Inge vil drøfte dette med Gerhard.

Sak 8/2015. Eventuelt.
To saker ble tatt opp:
1. Styrereferater: I tillegg til at referatene fra og med 2011 ligger på web, og dermed på
Normisjons server, vil Trygve sørge for at det blir tatt papirutskrift av alle referater og at de
blir satt i perm/mappe på kontoret til de ansatte. Tryggve vil også sjekke gamle protokoller
slik at det bli mest mulig kontinuitet i referatene.
2. Avtale med Rygene bedehus. I løpet av høsten har Ingvild jobba ca 40 timer på Rygene. Dette
er delvis betalt ved at Rygenes ettårig deltar i ungdomsarbeidet på Nedenes, men det er
behov for å se nærmere på ordningen og lage en avtale om full kompensasjon ut fra
timesatsene for de ulike medarbeidere. Inge vil undersøke om det er behov for å sende en
faktura til Rygene bedehus for arbeid utført av Ingvild høsten 2014. Sammen med driftstyrets
leder og ledelsen på Rygene vil han også lage et utkast til avtale som legges fram på neste
styremøte.

