Referat
Hovedstyremøte 26.03.15, klokken 19:00
Norkirken Nedenes
Sak 01.15 Konstituering
-

Nils Harald L. Roland velges som leder av hovedstyret for en periode på ett år.
Per Gunnar Riber innlemmes som fast medlem av hovedstyret for ett år og får ansvar for
økonomien i Norkirken.
William Henningsen får rollen som driftskontakt/vaktmesterkontakt.
Irene Løvdal og Jorunn Mehammer får ansvaret for vaskelister samt kontakten mot
festkomiteen.
Kåre Kristensen velges som sekretær.
Aage Jenssen får ansvar for medlemsverving.
Søket etter et varamedlem til hovedstyret fortsetter.
Hovedstyret er enige om å samles som ett styre frem til neste medlemsmøte, hvor forslag til
vedtektsendring angående styremodellen i Norkirken Nedenes presenteres. Driftsstyrets og
forsamlingsrådets ansvar og oppgaver ivaretas frem til da av hovedstyret.

Sak 02.15 Viderebehandling av forslag på årsmøtet (vedtektsendring)
-

Forslaget fra Nils Harald L. Roland angående vedtektsendringer i Norkirken Nedenes er lagt til
som Vedlegg 1 til dette referatet og diskuteres videre i løpet av våren.

Sak 03.15 Innkalling til generalforsamling i Normisjon/Regionsmøte i
Normisjon
-

Per Gunnar Riber, Irene Løvdal og Aage Jenssen stiller som representanter til Regionsmøte i
Normisjon 11.04.15 på Bibelskolen i Grimstad.
Representanter til generalforsamling under Sommer i Sør på Bibelskolen i Grimstad velges på
et senere tidspunkt.

Sak 04.15 Datoer for HS frem til sommeren
-

Neste styremøte i HS er 27.04.15 klokken 18:30. Da får Norkirken Nedenes besøk av ledelsen
i kretsen.
HS-møte 13.05.15 klokken 19:00
HS-møte 10.06.15 klokken 19:00

Sak 05.15 Eventuelt
-

Per Gunnar Riber har deltatt på kurs om Tilskuddsportalen i Arendal kommune. Dette er et
nytt tilbud til foreninger og lag i kommunen som gjør det enklere å søke tilskudd til
prosjekter. Per Gunnar har nå tilgang til denne portalen og vil ta ansvar for søknader fra
Norkirken Nedenes til konkrete prosjekt og aktiviteter.

Grimstad 07.04.15
Nils Harald Løvdal Roland

Vedlegg 1
§ 4 Årsmøtet
Forslag til endring:
Ta bort setningen «Hovedstyrets leder velges ved særskilt valg for en periode på to år, og kan
gjenvelges tre ganger.»
§ 5 Hovedstyret
1. Forslag til endring:
Inkludere setningen «Hovedstyret er selvkonstituerende og velger selv leder for Hovedstyet»
2. Forslag til endring:
Slå sammen §§ 5 og 7 til følgende paragraf:
Norkirken Nedenes ledes av et hovedstyre med fra syv til ni medlemmer.
Hovedstyret har ansvar for å søke å virkeliggjøre menighetens formål slik de er definert i § 2.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved
stemmelikhet har hovedstyrets leder dobbeltstemme. Når menigheten har ansatt en eller
flere pastorer har disse møte- og talerett men ikke stemmerett i hovedstyret. Ansatte skal
ikke delta ved behandling av personalsaker. Det er et samlet hovedstyre som har det
åndelige, strategiske, juridiske, driftsmessige og økonomiske ansvar for menigheten.
Hovedstyret legger fram årsmelding, budsjett og revidert regnskap til godkjenning på
årsmøtet. Hovedstyret skal fungere som valgkomite foran hvert årsmøte. Hovedstyret bør
bestå av 40/60 % kvinner og 40/60 % menn.
I tillegg til over nevnte oppgaver skal Hovedstyret utnevne styremedlemmer til å ha spesielt
tilsyn med følgende oppgaver:
• Føre fortegnelse over menighetens medlemmer.
• Føre protokoll over årsmøtets og hovedstyrets vedtak.
• Forberede årsmøtesaker.
• Forvalte menighetens midler og ordne saker av økonomisk art.
• Påse at menighetens innsamlede midler og eiendommer disponeres etter sitt formål.
• Ha ansvar for utleie av bygget.
• Ha ansvar for menighetens WEB-sider.
• Ha ansvar for menighetens arkiv.

§ 6 Forsamlingsrådet
Forslag til endring:
Bytte ut punktet «Forsamlingsrådet består av:
• Hovedstyrets leder.
• Tre eller fire medlemmer, valgt av årsmøtet.
• Forsamlingsleder, når forsamlingen har ansatt en forsamlingsleder.
• ACTA-arbeider, når forsamlingen har ansatt en ACTA-arbeider.»
til
«Forsamlingsrådet består av:
• Hovedstyrets leder.
• En eller to medlemmer, valgt av hovedstyret.
• Pastorteam»

§ 7 Driftsstyret
Forslag til endring:
§ 7 er inkludert i § 5 og går dermed ut av vedtektene.

