
Referat 
styremøte 14.05.2020 
 
 

 

Møtedato: Torsdag 14.05.20 kl. 19.00-21.25, Lillesalen og Cubbies-rommet, Misjonshuset (MH) 
 

Tilstede: Ingar Hjelset (leder), Hege Kringeland, Livar Veggeland, Marit Katrine Edvardsen, 
Joakim Håland og Frank Vorhaug  
Og komite for ombygging under sak 48/20: Knut Inge Edvardsen, Dina Victoria Teien, Marit 
Ekroll, Thomas Galteland og Livar Hølland  
Forfall: Hanne Eiken 
 

Referent: Frank 

Sak 
nr. 

Saker 

46/20 Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent 
 

47/20 Godkjenning av referat fra 06.05.20 
Referatet godkjent 
 

48/20 «Nye Misjonshuset» – ombygging/utbygging 
Orientering ved komite og arkitekt 
Bestilling fra komiteen: 

1) Liten ombygging (ramme 15 mill.). Denne eiendommen m/spesifikasjon i prioritert 
rekkefølge. 

2) Stort prosjekt (ramme 30 mill + kjøp av naboeiendom) 
 
Presentasjon v/arkitekfirma Alma Eik: 
1) Liten ombygging: 

1.etasje: storsal, lillesal, myldrerom, HCWC, bakgård 
     2.etasje: Grupperom (der det er leiligheter) og musikkrom. Kontor og møterom   
     omtrent som det er. 
2) Stort prosjekt: 

Kristian IV gt 33 inkluderes.  
Grupperom x 5, musikkrom, aktivitetsrom, kott, lite kjøkken 
3 nye leiligheter og  takhage 

 
2 mulige løsninger for hovedsal med og uten utbygging mot hagen. 
Kapasitet med benker 276/300 sitteplasser 
 
Hovedtanke å åpne opp. Vise mer fra gaten hva MH er og hva som skjer. Mer lys inn. 
Trematerialer. Helhetlig flater. Snu salen. Teknisk rom på galleriet. 
 
Tilbakemeldinger fra styret: 

• Hvordan er det å kombinere innredning til dagsenter for eldre og grupperom for 
barn? Viktigere å ivareta barnearbeidet mer enn dagsenter.  

• Hvordan blir det med lys og bilde når vi bruker både lillesal og storesal i ett? 

• Viktig å legge til rette for streaming. 

• Ja til å snu salen med det lysspillet og åpenheten det gir. 

• Vi trenger å få tegnet inn noen lagringsrom før presentasjon for forsamlingen. 
(bordlager og teknisk utstyr) 

• Vi trenger en presentasjon med stoler framfor benker. 

• Flytte kjøkkenet inn i et av grupperommene for å få hel aktivitetsrom i Kristian IVs 
gate 33. 



 

49/20 Orienteringssaker 
1) Forsamlingstur høsten 2020. Med de smittevernrestriksjonene vi har og som er 

forespeilet framover, ser vi det vanskelig å arrangere tur for store og små og 
avlyser forsamlingsturen dette året. 

2) Styreleder orienterte styret om en oppfølgingssamtale han vil ta. 
3) Annonsering. Så lenge vi ikke kan ha møter med flere enn 50 personer, ser vi det 

ikke hensiktsmessig å bruke økonomiske ressurser på betalte annonser. 
 

50/20 Pinsedag i Misjonshuset 31.5 
Styret har et ønske om å få til noe for barna. Men tiltak for smittevern må ivaretas, noe 
som kan virke krevende. 
Digitalt foreldremøte for søndagsskolen pågår parallelt med styremøtet.  
Signaler fra foreldrene vil være avgjørende for om det er mulig å få til et slikt 
arrangement og/eller andre arrangement for barna fram mot sommeren.  
  

51/20 Eventuelt  
Ingen eventuelt-saker. 
 

 


