Referat fra møte i Hovedstyret , 19.mars 2013 kl. 20:00 – 22:00.
Til stede: Inge Flaat, Irene Løvdal, Dagfinn Røkenes, Randi Vorhaug, Jorunn Mehammer,
Reidun Mosvold, Willy Paulsen, Per Otto Øyrås, Dag Aanonsen, Ingvild Rosland (fra kl. 21.00),
Trygve S. Aamlid (ref.)
Dagfinn innledet med å lese fra Jeremia 29: ‘Jeg vet om hvilke tanker jeg har om dere –
fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere framtid og håp’. Deretter felles bønn.

Sak HS 16/2013: Referat fra HS 28.feb. 2013
Referatet ble godkjent med to rettelser og kan legges ut på www.nedenes.normisjon.no.

Sak HS 17/2013: Protokoll fra års møte 14.februar
Dagfinn påpekte at Årsmøtet er forsamlingens øverste organ, overordnet HS, og at det
derfor ikke er riktig at HS godkjenner protokollen fra Årsmøtet.
Vedtak:
1. I framtida skal det på Årsmøtet velges to personer til å godkjenne protokollen.
2. Siden dette ikke ble gjennomført på årsmøtet i 2013 godkjennes protokollen fra
14.februar 2013 av HS og kan nå legges ut på www.nedenes.normisjon.no.

Sak HS 18/2013: Informasjon fra Driftstyret


Vifta til konveksjonsovnen på kjøkkenet er nå på plass. Dagfinn vil sjøl ta seg av det
lille snekkerarbeidet som gjenstår.



Pianoet er intonert, men det er uklart om dette må gjøres flere ganger og om prisen
som nå er betalt inkluderer oppfølging / service. Willy tar dette opp med Kenneth.



DS er i gang med å forberede maling av huset, herunder innhenting av tilbud på
lift(er). Det legges opp til å be grupper på 2-4 personer ta ansvar for bestemte
vegger, men klare tidsfrister for når arbeidet skal være sluttført. På grunn av den
seine våren blir det neppe arbeidsstart før i uke 17.



Inntil videre har Irene ansvar for utleie av bedehuset.



Avtalen med Arendal kommune vedrørende barnehagen er fortsatt på vidvanke.
Dagfinn tar ansvar for dette, om nødvendig ved å få en kopi av kommunens
eksemplar.
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Sak HS 19/2013: Informasjon fra Forsamlingsrådet


Ledergruppa arbeider med høstens program. Foreløpig plan er noen flere ‘Søndag
10.30 Gudstjenester’ og noen færre ‘Søndag 19.30 Kveldsmøter’, men Inge har også
utfordret samtalegruppa med 30-åringer/barnefamilier til å komme med en
tilbakemelding på hvilket møtetidspunkt som fungerer best.



Vi mangler fortsatt pianist, og om nødvendig vil vi også til høsten leie inn Tonje
Teistedal og/eller Trond Vorhaug til å spille på noen av gudstjenestene. Åsmund
Strat vil gjerne kontaktes, men han kan ikke binde seg til faste samlinger.



Utvidelsen av ledergruppa begynner å bære frukter ved at Ingvild kan bruke mer tid
på musikkarbeid, spesielt ‘Team Ingvild’. Det er viktig at denne informasjonen
kommer ut til medlemmene gjennom en kort orientering på medlemsmøtet 14.april.



Til høsten skal Nedenes Normisjon være med og arrangere Alphakurs på Øyestad
menighetssenter. Kursleder er Harald Johnsen, og Inge skal være med å undervise. I
likhet med vårt eget kurs høsten 2012 er dette et tilbud til nye, ikke de som allerede
går med menighetssenteret eller bedehuset. Planleggingsmøte er berammet til
21.mars.



Inge luftet mulighetene for å sette i gang norskkurs, evt. også trafikalt grunnkurs, for
innvandrere, i samarbeid med Kristent Innvandrerarbeid (KIA). Marit Woie har sagt
seg villig til å være lærer. Inge arbeider videre med dette og vil evt. fremme et
konkret forslag for styret.



Vi drøftet framtidig disponering av lokalene i kjelleren når den kommunale
barnehagen flytter ut sommeren 2014. Mulige alternativer er privat barnehage, kafé,
galleri eller gjenbruksbutikk’. Dette må ses i forhold til forsamlingens overordna mål.
På sikt kan det være aktuelt med en komité som skal utrede ulike alternativ,
herunder økonomiske konsekvenser.



I forbindelse med prosessen om Nedenes Normisjon som forsamling eller menighet er
det behov for å revidere våre verdier, visjoner og mål. Denne revisjonen må ses i
sammenheng med den nye Normisjonsvimpelen til region Agder. Hvordan vil vi at
Nedenes Normisjon skal se ut om ti år ? Dette må bli et samtaleemne på husmøtene
til høsten.

Sak HS 20/2013: Påmelding til Regionens årsmøte på Bibelskolen i Grimstad 6.april 2013.
Vedtak:

1. Innen fristen 22.mars kan Inge melde på Dagfinn, Irene, Reidun, Dagfinn, Jorunn og
seg sjøl som Hovedstyrets representanter på Regionsårsmøtet. I henhold til vedtak i HS
8.juni 2011 (SAK HS 25/2011) vil forsamlingen dekke deltakeravgiften for disse.
2. I tillegg bør også medlemmer utenom HS oppfordres til å delta. Inge vil nevne dette
under kunngjøringene på Gudstjenesten søndag 24.mars.
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Sak HS 21/2013: Medlemsmøte 11.april.

På medlemsmøtet vil det bli korte orienteringer (1) fra Inge om Normisjonsvimpelen og (2) fra
de ansatte om arbeidsdeling/nye oppgaver/musikkarbeid. Men den viktigste saken på
medlemsmøtet blir eventuell overgang fra forsamling til menighet.
Vedtak:
1. Medlemsmøtet ledes av Dagfinn, som også vil presentere en tidsplan for den
prosessen fram mot årsmøtet i 2014.
2. Inge presenterte og fikk tilbakemelding på forslag til spørsmål til gruppesamtale.
3. For øvrig gis Dagfinn og Inge fullmakt til å planlegge medlemsmøtet i detalj og i
henhold til vedtak i FR 12.mars. Programmet legges ut på www.nedenes.normisjon.no
i god tid før møtet. Inge og Dagfinn sender samtidig ut SMS til samtlige medlemmer
som mottar dette, og brev til de medlemmene som ikke mottar SMS.
4. På forespørsel fra Reidun har Wenche Paulsen har sagt ja til å sørge for enkel
servering.

Sak FR 22/2013: Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp.
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