
Referat 
styremøte 20.01.2020 
 
 

 

Møtedato: Mandag 20.01.20 kl. 19.00-22.00 i konferanserommet 2. etasje 
 

Tilstede: Ingar Hjelset (leder), Joakim Håland, Hege Kringeland, Livar Veggeland, Marit Katrine 
Edvardsen, Hanne Eiken og Frank Vorhaug  
 

Referent: Frank 
Åpning og noe å bite i: Hege 
 

Sak 
nr. 

Saker 

 Åpning og bønn  
- Guds trofasthet  
- 1Mos 28,15 Se, jeg vil være med deg og bevare deg 
- Stole på Gud. Ha fokus på Ham og Hans ord også i denne prosessen vi er i nå. 
-  

01/20 Godkjenning av innkalling 
Godkjent.  
 

02/20 Godkjenning av referat 
Godkjent. 
 

3/20 Oppdatering: Nye Misjonshuset – veien videre 
1) Strakstiltak 

o Nye stoler i Sparks-rommet 
o Solskjerming i Cubbies-rommet og muligens slå sammen med bordlageret. 

Flytte lageret til kontor. 
o Lyd i lillesal og foajé. Pristilbud mottatt. 

2) Muligheter i ombygging av Kristian IV’s gate 35 
o Tilbud på 3D scan er innhentet 
o Kommunen har overskudd på sykehjemsplasser. Mer aktuelt at MH kjøper 

3.etasje enn å selge til kommunen? 
3) Annen lokasjon 

o Politihuset, Fylkeshuset, Tangen og Musikkens Hus er vurdert, men funnet 
for omfattende og dyre. 

o Tynt med menigheter i bydeler med lavere status. Kunne være interessant 
å gå inn i. 

o Kontakt med Næringslivsmegleren.  
o Vil ta kontakt med enkelte utbyggere for å sondere muligheter. 
o Vil komme med 2-3 muligheter med prisoverslag. 

4) Strategiprosessen 
a. Evaluering av medlemsmøtet 

- Vanskelig å se for seg andre strategier/veier enn vi har i dag ut fra en kort 
presentasjon. Må presentere noe mer konkret for at vi kan gå sammen på 
nye stier. 

- Godt engasjement fra de som kom, men skulle gjerne hatt større bredde 
av medlemmene til stede. 

b. Oversikt over innspill og tilbakemeldinger 
 



 
Vi skal være: 

- Sentrumsforsamling 
- Vurdere husgrupper/cellegruper som pilotprosjekt, hvis interesse 
- Utadrettet – nå ut til nye 
- Flergenerasjons-forsamling 
- Flerkulturell forsamling 
- Satse på barnefamiliene 
- Fokus på misjon  
- Forene de NLM-grener som allerede er i stor-Kristiansand 

Hus 
- Være i sentrum 
- Må gjøres noe med huset 
- Heller to gudstjenester enn nytt hus 
- Kapasitet sprengt også i uka 

Ettertanke 
- De yngste barnefamiliene og unge single var ikke representert. 

Hvordan skal vi få dem i tale? 
- Magnetisk effekt 

Tips 
- En gruppe nevner at en savner barna med i starten av gudstjenesten 
- Andre mener vi må tenke på hva som fungerer best for barna og 

Awana 
- Ekstra sangkrefter i tillegg til forsangerteam  
- Gjester – innslag – intervju 
- MUF mer ressurser 
- Leie dagsenteret i helgene 

c. Ser vi noen retning og konklusjoner mtp strategimeldingen? 
- Utadrettet 
- Fokus på misjon 
- Mangfold – flergenerasjons- og flerkulturell menighet 

d. Hvordan tar vi det videre? 
- Vi trenger å høre mer fra barnefamiliene og unge voksne. Styret tar 

initiativ til å samle dem i lillesalen i forlengelsen av STORsøndag 2. 
febr. Styrer bidrar praktisk. Ingar leder. 

- Livar bestiller pizza til denne samlingen. 
- Ingar og Frank jobber videre med strategidokumentet.  

  

4/20 Pastorens rapport 
1. Medarbeidersamtaler er gjennomført siden sist styremøte. Trivsel og glede i 

tjenesten. Ønske om en større tilbakemeldingskultur. Antall arbeidstimer – en 
utfordring som jobbes med. 

2. Alpha – avlyst. Kun 2 påmeldte. De er koblet på kurs i annen menighet. 



3. Psykisk helse. 
4. «Min (/de jeg kjemper for sin) plass truet». Samtidig som vi arbeider for utvikling, 

er det viktig å hegne om det store «vi».  
5. Dilemma mellom alt vi vil/alle oppgaver vi ønsker å utføre, og å skaffe folk til alle 

oppgavene. 
 

5/20 Årsmøte 22.03.20 
- Årsmelding fra styret 

Frank forbereder utkast til årsmelding fra styret over samme mal som i fjor til 
neste styremøte. 

- Årsmeldinger fra undergrupper. Utkast til hva vi vil spørre etter. 
Forslag på navn til ordstyrere, referenter, protokollunderskrivere, valgkomite 2021 
ble løftet fram. Frank spør. 

- Program/saksliste ble bestemt. 

6/20 Forsamlingstur 11.-13.09.20 
Ønskede talere og komitemedlemmer ble luftet. 
Frank spør.  
 

7/20 Plan for styredag lørdag 7. mars kl 10.00 – 16.00 
- Nødvendige styresaker 
- Videreutvikling av strategisk plan (ansatte er med) 
- Hvordan involvere flere i arbeidet? (ansatte er med) 
- Arbeide med program for høsten 2020 (ansatte er med) 
- Hvordan virkeliggjøre Misjonshusets visjon og mål? 

o Hvordan bli mer misjonal? 
o Hvordan gjøre en forskjell i byen? 

- Evaluering av arbeidet i styret 
o Er styret opptatt av de viktige oppgavene? 
o Er møtene godt planlagt og har de grei frekvens? 
o Er beslutningsgrunnlaget/styrepapirene bra? 
o Er vedtakene i tråd med hverandre, eller bare gode enkeltvis? 
o Fungerer styret som kollegium? 
o Har styret en ønsket sammensetning? 
o Styrets forhold til DL 

 

8/20 Evalueringer 

• Julen. Høytid og fint og godt besøkt.  

• Nyårsfest. Kjempebra både gudstjeneste og underholdning. 

• Fellesmøtene. Luftet om vi skal ha ordinær gudstjeneste søndag formiddag, men 
styret ønsker ikke det. 

• Epost fra Marit Kristin Lund. Tar det med oss til planleggingen i neste runde. 
 

9/20 Regnskapsrapport 2019 (foreløpig) og budsjett 2020 
De største endringene fra fjoråret ble løftet fram: 
Enkeltgaver + 80.000, kollekt -60.000, fast givertjeneste -16.000, leieinntekter -80.000, 
julemesse + 77.000. Total økning i inntekter 190.000. 
Honorar - 39.000, inventar og utstyr + 30.000, regnskapshonorar + 26.000. 
Overføring til NLM opp 175.000 
 
Forslag til budsjett vil bli framlagt for årsmøtet med et underskudd på 133.000 inkl. 
175.000 til Prosjekt «Nye Misjonshuset» og 150.000 til strakstiltak jfr. vedtak i 
ekstraordinært årsmøte 17.11. 
 

10/20 Eventuelt 

• Overnatting for Solveig Rob 1.-2.3 – hos Marit Edvardsen 

 


