NORKIRKEN NEDENES
Hovedstyremøte 27. april 2015
Møtereferat

Til stede:

Inge Flaat, Nils Harald Roland, Per Gunnar Riber, Irene Løvdal,
Aage Jenssen, William Henningsen og Kåre Kristensen.

Sak 06.15

Ettåring.
Inge orienterte om hvordan vi kan få en ettåring i menigheten. Vi får årlig
kr 50.000,- i inntekt ved at Ingvild leies ut til Rygene bedehus i en 10% stilling.
Vi kan lønne en ettåring i en 50% stilling for deler av disse midlene. Dette vil
koste ca kr 30.000,-.
En aktuell kandidat som ettåring er bibelskoleelev Karen Marie Berntsen. Hun
spiller piano og er interessert i korarbeid.
Prioriterte arbeidsoppgaver for ettåringen er:
• Korarbeid
• Spille til gudstjenester
• Bistå Ingvild i ungdomsarbeid
Vedtak:
Styret vedtar at Norkirken Nedenes engasjerer en ettåring for inntil kr 50.000,i året. Utgiftene dekkes ved at Ingvild Rosland leies ut til Rygene bedehus.
Ansvar: Inge
Gjøremål:
Vi kan sende en faktura til Rygene bedehus på kr 15.000,- for avtalt hjelp fra
Inge/Ingvild våren 2015.
Ansvar: Per Gunnar
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Sak 07.15

Avtale med Rygene bedehus
Det er tidligere avtalt at vi skal inngå en forpliktende samarbeidsavtale med
Rygene bedehus.
Gjøremål:
Hvis vi ikke har mottatt avtalen i underskrevet stand innen en uke, ringer Nils
Harald til Ola Kjetil Kvitstein angående dette.
Ansvar: Nils Harald

Sak 08.15

Åpen barnehage
Inge orienterte om en henvendelse fra Kirkens bymisjon, med anbefaling om å
starte opp åpen barnehage. Det gis statsstøtte via kommunen til slikt arbeid.
Gjøremål:
Styret må først få tak i brevet som Arendal kommune har sendt ut til andre lag
og foreninger om dette. Så må vi vurdere om dette kan være noe for oss.
Ansvar: Inge

Sak 09.15

Nødlys
Arbeidene med å utbedre nødlysene pågår.
Ansvar William

Eventuelt 1

Offer til Iran
Styret har fått spørsmål om vi kan gi en ofring til arbeid i Iran.
Etter å ha drøftet saken ble søknaden avslått.
Ansvar: Nils Harald

Eventuelt 2

Bygget
•
•

Toalettet i gangen mangler knott.
Det er gått noen lyspærer i storsalen.
Ansvar William

Eventuelt 3

Tilskuddsportalen
Per Gunnar har utarbeidet en mal for søknader. Dette bør gjøres kjent for
grupper på huset som kan være aktuelle søkere.
Ansvar: Per Gunnar
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Visitas
I forlengelse av styremøtet hadde hovedstyret møte med Ingebjørg Berstad Torp og Arne
Inge Vålandsmyr fra Normisjon Agder.
Kåre åpnet møtet med et ord fra Bibelen og bønn.
Inge Flaat orienterte om arbeidet på huset, og pekte blant annet på nye tiltak som er satt i
gang, som Norskundervisning og Alfakurs for våre nye landsmenn.
Arne Inge Vålandsmyr startet med å gi ros til vårt flotte pastorteam og poengterte overfor
styret at «Dere er ledere». Det ble videre pekt på at vi skal lede sammen og at det er viktig å
være et arbeidende styre, ikke bare et styre som «bestemmer». Det ble fremhevet at styret
har ansvar for økonomien og bør fronte dette.
Arne Inge pekte også på at det er viktig for menigheten å reflektere omkring hvordan vi
organiserer arbeidet for å få folk til å bli Jesu disipler. Han sa at vi har mange hjul i sving og
spurte hva vi gjør for lederne. Motiverer vi dem og får dem til å se at de står i en større
sammenheng. Jesus hadde 12 disipler og han brukte mye av tida på de 12. Kan vi gjøre
menighetens arbeid ENKLERE – DYPERE – HELERE.
Vi var videre innom alt fra personalsaker og konfliktløsing til Normisjons verdidokument. Det
ble her opplyst at verdidokumentet nå revideres.
Konkrete saker som ble diskutert:
1. Brønnøysundsregisteret
Vi har et organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret som frivillig forening. Styret
er en «juridisk person» som har ansvar for å realisere foreningens formål. Det er
derfor viktig at styret oppdateres. Dette må vi gjøre selv (på Altinn). I tillegg må vi
sende et signert årsmøtereferat.
Ansvar: Nils Harald
Alle styremedlemmer må sende sitt personnummer til Nils Harald.
Ansvar: Alle
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2. Vandelsattest
Det ble orientert om at alle våre ledere må legge frem vandelsattest. Vi må finne
frem til en ordning for dette.
Ansvar: Inge og Nils Harald
3. Etterutdanning
Vi ble minnet på at vi jevnlig må huske å spørre de ansatte om de har behov for
etterutdanning eller noen form for «påfyll».
Ansvar: Nils Harald
4. Vasking av gulv
Kretsen kan om ønskelig ansette personer som vil vaske i Norkirken Nedenes. Vi
jobber videre med dette.
Ansvar: Inge og Nils Harald

Nedenes 5. mai 2015
Kåre Kristensen
styremedlem
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