
Referat 
styremøte 18.11.19 
 
 

 
 
 

Møtedato: Mandag 18.11.19 kl. 19.00-22.15 i Misjonshuset (MH) konferanserommet 2. etasje 
 

Til stede: Ingar Hjelset (leder), Hege Kringeland, Livar Veggeland, Marit Katrine Edvardsen, 
Joachim Orseth (2.vara) og  Frank Vorhaug  
Forfall: Joakim Håland og Hanne Eiken 

Referent: Frank 
Åpning og noe å bite i: Frank 
 

Sak 
nr. 

Saker 

 Åpning og bønn  
Fil 2,12-18 
Vi er frelst av nåde alene, men tjenesten hjelper oss å bli bevart og vokse i troen. Det er 
Guds verk. Vi skal slippe å bære det på egne skuldre.  
Bønnestund 
 

87/19 Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
 

88/19 Godkjenning av referat 
Godkjent 
 

89/19 Etter ekstraordinært årsmøte ‘Nye Misjonshuset – veien videre’ 
 
1. Strakstiltak 

Pastor og styrets kontaktperson for hus/drift, innkaller til et møte med leder for estetikk- 
og driftsutvalget, samt leder for Awana for å sette opp en liste over ønskede strakstiltak 
innenfor rammen vedtatt av ekstraordinært årsmøte. Forslag legges fram for styret til 
godkjenning. Forslaget skal også inneholde et kostnadsoverslag. 
 
Styret ser det tjenlig i den grad rammene tillater det, å se på det estetiske 
førsteinntrykket når en kommer inn i Misjonshuset (MH). 
Vurdere mest tjenlig bruk av «biljard-rommet».  
Besvare spørsmål fra drifts- og estetikkutvalg. 
 
2. Prosjektgruppe – ombygging 

Styret nedsetter prosjekteringsgruppe for å følge opp punkt 2 i vedtak under 
ekstraordinært årsmøte. 
Styreleder spør navngitte personer til gruppa. 
 
3. Mulig annen lokasjon 
Styret ber styreleder og kontaktperson for hus/drift i styret, sammen med to personer fra 
Norrøna Eiendom, om å foreta undersøkelser i tråd med pkt 3 i vedtak under 
ekstraordinært årsmøte. 

 
4. Strategisk prosess 
Hvor er vi i forhold til målene vi har satt oss? 
Er der nye mål vi vil sett oss? 



Hva slags menighet ønsker vi å være? 
Innspill på årsmøtet: Skal MH være en sentrumsmenighet, eller dele oss, en utpreget 
internasjonal menighet? 
Vi må klargjøre hva vi vil prioritere, og sikre forankring i forsamlingen, så vi går i lag. 
 
Styreleder fikk i oppdrag sammen med pastor å utarbeide innspill til hvordan prosessen 
kan videreføres, til neste møte. 
 

90/19 Misjonshuset – forsamling i NLM Region sør 
Regionleder innledet til samtale: 
MH er den største forsamlingen i regionen.  
Noen har kalt MH lokomotiv. Storebror et bedre bilde.  
Regionen trenger et sterkt, vitalt og framtidsrettet MH.  
Hva gjøres her som gir vekst? 
Over alt i regionen et ønske om å få nye og barnefamilier med.  
MH’s styre har en betydelig andel småbarnsforeldre. 
MH er et forbilde n.d.g. internasjonalt arbeid. 
Regionen skal være et ledd som kan bidra til vekst i forsamlingene.  
Hvordan tar MH neste steg? Vekstkurs – ny runde – for at vi kan lære av hverandre? 
Økonomi:  
MH’s totale inntekter i 2018: 3,1 mill. 0,75 mill netto til hovedkassen. (=22% til 
ytremisjon) 
Hvor ønsker vi at balansen skal ligge? 
 
- Det er viktig at vi bygger en solid forsamling, ut av det kan det springe et større 

bidrag til ytremisjon. Å skalere ned virksomheten for å ha mer å gi ut, vil ikke gagne i 
det lengre løp. 

- Kan MH være et sted for omliggende foreninger uten forsamling? 
Kan MH være en arena i regionen for lederkonferanse og vitamininnsprøyting for 
familiearbeid ut i de ulike deler av regionen? Regionkor? 

- Legge til rette for å komme på besøk fra der de er få. 
- Har MH noen forpliktelse overfor regionen ellers i og med flere ansatte?  
 
Styret kommer tilbake til saken i et senere styremøte. 
 

91/19 Organiseringen av arbeidet i MH  
A. Styringsgrupper – retningslinjer jfr. sak 82/19 
Styret ønsker å etablere råd som skal fungere som styrings- og referansegrupper rundt 
de ansattes ansvarsområder, der det ikke er pr. i dag. 
- ICF-råd  
- Sang- og musikk-råd  
- Barne- og familieråd? – utsatt til neste møte 
Pastor spør navngitte personer til rådene. 
Vedlegg: Instruks for råd med styrings- og referanse-funksjon i Misjonshuset i 
 
B. Arbeidssituasjon for de ansatte, og bruk av frivillige 
I en tid med vekst i arbeidet, øker også administrasjonen av dette. I en prosess hvor 
styret vil se på arbeidsfordeling mellom ansatte og frivillige, ber styret de heltidsansatte i 
et tidsrom på 1-2 mndr å kartlegge bruk av arbeidstiden, slik at en får oversikt over hvor 
mye tid det prosentvis går til de ulike arbeidsoppgavene/-områdene, for deretter å 
vurdere utkommet og synliggjøre hva som kan delegeres til frivillige. 
Dette vil senere bli gjenstand for en drøfting av hvordan de ansatte skal prioritere i sitt 
arbeid og ha en god arbeidssituasjon i sin tjeneste. 
 
 



92/19 Styremøter våren 2020 
20/1, 10/2, 7/3, 30/3, 27/4, 25/5, 15/6. Alle møter kl. 19-22, unntatt 7/3 kl. 10-17. 
 

93/19 Vårprogrammet 2020 

• Årsmøte 22/3 

• Ikke gudstjeneste, men åpent hus med salg av mat 17/5  

• Dato for KickOff – 23/8 
 
Idè til høsten:  
Noen lavterskel-søndager. Åpent hus – småbord, samtale/intervju, servering, noen 
gudstj.elementer 
 

94/19 Evalueringer 
Arrangement siden sist styremøte ble evaluert. 
 
Ide: Bedehussang-kveld 
 

  Eventuelt 
Ingen saker 

 
 
 
 
 
 
 
 

i Instruks for råd i Misjonshuset 

Arbeidet i Misjonshuset er organisert slik at hvert arbeidsområde som ansatte har ansvaret for, skal ha sin eget råd, som en 

styrings- og referansegruppe. Medlemmer til rådene utnevnes av styret i Misjonshuset med en virketid på 2 år. 

 

Formålet med rådene: 

- Skal arbeide til beste for fellesskapet i Misjonshuset innen sitt arbeidsområde. 

- Være et bindeledd mellom de ansatte og medlemmene i forsamlingen med tanke på det aktuelle arbeidsområdet. 

- Være støtte og medspiller for de ansatte hvor en kan drøfte, utvikle og sammen realisere aktuelle mål for arbeidsområdet. 

 

Struktur 

- Den ansatte kaller inn til møter i rådet minimum to ganger hvert år. 

- Den ansatte legger en plan for møtet og leder dette. 

- Alle medlemmene kan også selv ta opp saker. 

- Det føres referat fra møtene som sendes til alle medlemmene og til pastor. 

 

Ved uenighet i overordnede spørsmål 

- Gruppa skal, så langt det lar seg gjøre, arbeide seg fram til konsensus i ulike saker. 

- Er det stor uenighet i gruppa om hvordan arbeidet for det aktuelle området skal legges opp, oversendes saken til styret i 

Misjonshuset som tar en avgjørelse etter et møte med gruppa hvor saken høres og drøftes. 

 

 

Vedtatt i Misjonshusets styre 18.11.2019 

 

                                                 


