Referat fra møte i hovedstyret 4.desember 2013 kl. 20.00-22.00
Tilstede: Inge Flaat, Reidun Mosvold, Willy Paulsen, Dagfinn Røkenes, Randi Vorhaug, Per
Otto Øyrås, Dag Aanonsen, Irene Løvdal (ref.)
Forfall: Jorunn Mehammer og Trygve S. Aamlid.
Randi åpnet med å lese fra Ef.1, 7-12.

Sak HS 50/2013: Referat fra hovedstyremøtet 29.okt. 2013
Referatet ble godkjent og kan legges ut på passordbeskytta område på www.nedenesnormisjon.no.

Sak HS 51/2013: Orientering fra forsamlingsrådet






Programmet for våren er under utarbeidelse. Det bør være klart innen 12. januar.
Den 5.des. blir det internasjonal kveld for dem som har gått på norskundervisning.
Hovedstyret og omsorgsnettverket er invitert.
Soul Children er lagt ned av økonomiske årsaker. Inge undersøker om vi skal betale noe
utestående.
Ungdomsarbeidet (NUG): Inge, Ingvild, Dagfinn og Trygve fra FR skal ha et møte med Per
Gunnar Riber for å drøfte retning og mål for arbeidet.
Bønneemne: Vi trenger musikere!

Sak HS 52/2013: Orientering fra driftsstyret




Ombygging av scenen er stilt i bero til økonomien blir bedre.
Televerket og kraftverket må kontaktes vedrørende trærne som skal felles. Driftsstyret tar
seg av saken.
Irene kontakter Nils Harald for å høre om han kan sjekke teleslynga. Det er kommet klage på
at den ikke virker.

Sak HS 53/2013: Årsmøtet 2014





Dato for årsmøtet er satt til 20. februar. Papirene må være sendt ut senest 4-5 februar.
Vi må få inn referater og regnskap fra alle undergruppene innen 10.januar. Driftsstyret har
ansvaret, og Irene kontakter Laila Riber for å få hjelp til å sende ut mail til alle
kontaktpersonene. Hun sender samtidig ut mal for oppsett.
Inge skriver årsberetning
Valg: Hovedstyret er valgkomite. De som går ut fra forsamlingsrådet er Randi, Reidun og
Trygve. Fra driftsstyret går Per Otto (varamann) ut.
Følgende spørres i nevnte rekkefølge om å stille som kandidat til forsamlingsrådet: Hilde
Bjønnum (Dagfinn spør), Kari Johnsen (Reidun spør), Thom Jacob Kleggetveit (Inge spør), Nils
Harald Roland (Inge spør), Anne Synnøve Storemyr (Reidun spør), Åshild Bøhler (Dagfinn spør),
Kåre Kristensen (Inge spør) og Aage Jenssen (Inge spør).
Inge sender først en mail til de 6 første på lista med forespørsel om å stille til
forsamlingsrådet. De vil så bli kontaktet over nyttår.
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Sak HS 54/2013: Fellesmøtekomiteen for Øyestad.
Gerhard Falk Woie savner en representant fra Nedenes Normisjon i fellesmøtekomiteen.
Vedtak: Inge blir med i komiteen om de legger møtene til en annen ukedag enn mandager.

Sak HS 55/2013: Forsamlingens økonomi / barnehagen
Givertjenesten har økt, og økonomien ser mye bedre ut nå. Når det gjelder barnehagen, er ingenting
avgjort ennå. Hva om vi ikke får leid ut? ‘Drømmekomiteen’ må kanskje tenke videre på hva lokalene
kan brukes til.

Sak HS 56/2013: Videre møter i Hovedstyret



8. jan kl. 20.00 - Irene ansvarlig for åpning og mat
29 jan kl. 20.00 - Reidun ansvarlig for åpning og mat

Sak HS 57/2013: Eventuelt
Ingen spesielle saker ble tatt opp.
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