
Innkalling 
styremøte 10.02.2020 
 
 

 

Møtedato: Mandag 10.02.20 kl. 19.00-22.00 i konferanserommet 2. etasje 
 

Til stede: Joakim Håland (fung.leder), Hege Kringeland, Livar Veggeland, Marit Katrine 
Edvardsen, Hanne Eiken og Frank Vorhaug  
Student i praksis, Randi Strøm Andersen var med på møtet.  
Forfall: Ingar Hjelset (leder) 
 

Referent: Frank 
Åpning og noe å bite i: Joakim 
 

Sak 
nr. 

Saker Følges opp av 

 Åpning og bønn  
2Kor 9,8: «og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål…» 
…må ta imot. 
 

 

11/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent. 
 

 

12/20 Godkjenning av referat 
Godkjent. 
 

 

13/20 Oppdatering: Nye Misjonshuset – veien videre 
1) Strakstiltak 

- Nytt lydanlegg i lillesalen er så godt som på plass. 
- Nye stoler til Sparks-rommet er på plass. 
- Solskjerming i Cubbies-rommet er bestilt. JK Bygg gir 

pris på bredere dør til kontor for flytting av bordlager. 
- Utvidet estetikk-utvalg er koblet på for å vurdere enkle 

tiltak for å løfte førsteinntrykket når en kommer inn i 
foajeen. 

2) Muligheter i ombygging av Kristian IV’s gate 35 
- 3D scan gjort.  
- En person er engasjert for å modellere bygget.  

3) Annen lokasjon 

• Komiteen har siden sist hatt kontakt med ulike aktører 
på eiendomsmarkedet i byen og er i ferd med å skaffe 
seg en oversikt over aktuelle muligheter. Dette vil bli 
samlet og vurdert i komiteens neste møte 11.2.  

4) Strategiprosessen  

• Styremøtet bearbeidet utkast til strategidokument som 
forelå. Det behandles på nytt sammen med de ansatte 
på styredagen 7.3, og legges fram for ekstraordinært 
årsmøte. 

Til måloppnåelse: Vurdere NAMU-undersøkelse.  
 

De enkelte 
komiteene  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livar undersøker 
nærmere. 

14/20 Pastorens rapport 
1) Ivaretar vi i god nok grad våre eldre medlemmer som ikke 

lenger kommer seg til Misjonshuset? Behov/kapasitet 

• Det er i dag basert på at behov meldes inn. Frank har 
kontakt med besøkskomiteen.  

 
 
 
 
 



2) Forsamlingstur-komite 

• Det er utfordrende å få folk til komiteen. Frank prøver 
en runde til, før styret søker andre løsninger. 

3) ICF-rådet ba om tilbakemeldinger om hvordan ICF og 
gudstjenestene oppleves for det internasjonale 
fellesskapet. 
- Takknemlighet for tilbudet 
- Ønske om bedre integrering f.eks. utfordre til å invitere 

hjem på middag. «Hjem-og-spise-uke» 
- Tur etter gudstjenestene 

4) Møtepartisamling 2.3 
5) Smågruppeledere 19.3 
6) 3 nye medlemmer siste uken 

 

 
 
 
 
 
 
 
Følges opp på 
styredag 7.3 
 

15/20 Årsmøte 22.03.20 

• Utkast til årsmelding fra styret ble godkjent med noen 
justeringer. 

• Registrering og tellekorps.  
Vedtak: Joakim og Hanne 
 

 
 
 
Hanne og Joakim 

16/20 Videreføre stillingen Awana-koordinator (20%) 

• Styret vedtok å videreføre stillingen som Awana-
koordinator og tar høyde for det i budsjettet. 

• Styret ønsker at Brit Kari Urdal fortsetter i stillingen og 
tilbyr henne utvidelse av engasjementet i et år, fram til 
sommeren 2021. 

• Styret ønsker å styrke integreringen av fremmedspråklige 
i Awana.  
 

 
 
 
Frank 

17/20 Brev fra fellesskapsutvikler Marit Andersen  

• Styret er positive til Vekst-kurs og vil gjerne at M. 
Andersen kommer og informerer nærmere. 

• Møte m/møtelederne når høstlista skal legges. 
 

 
 
Frank 

18/20 Evalueringer 
Arrangement siden forrige styremøte ble evaluert.  

• Det er en utfordring å få andaktsholdere til 
FredagsTACO. Styret foreslår å bruke f.eks. JarleTV, 
sang og bønn. 

• After 8 – Workshop 1.2 ble kjempebra. 

• Tweensklubben trenger ny(e) leder(e) etter sommeren.  
 

 

19/20 Eventuelt 
1) Økonomi/regnskaps-medarbeider 

Pastor har midlertidig ansvar for tilrettelegging for 
regnskapsfører. Styret er på jakt etter en frivillig til å ta 
disse oppgavene. 

2) Søknad fra guttekvelder 
Vedtak: Styret innvilger søknaden på kr 15.000,- til 
driftsbudsjett for å kunne invitere foredragsholdere o.l. 

 
 

 

 


