
Referat 
styremøte  
 
 

 
Møtedato: Mandag 30.11.20 kl. 19:00-22:00 i konferanserommet 2. etasje 
 
Til stede: Ingar Hjelset, Hege Kringeland, Marit Katrine Edvardsen, Livar Veggeland, Brit Kari Urdal, 
Tollef Byrkjedal og Frank Vorhaug  
 
Referent: Frank 
Åpning og noe å bite i: Tollef 
 

Sak nr. Saker 

 Åpning og bønn 
Kol 1,13: «For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns 
rike.» 
 

117/20 Godkjenning av innkalling med saksliste 
Godkjent uten eventuelt-saker. 
 

118/20 Godkjenning av referat 
Godkjent. 
 

119/20 «Nye Misjonshuset» 
1) Rapport - hvor vi er i dag 

- Interiørkonsulent har levert tilbud på arbeidet og er i gang. Første møte 7. des. 
-  AV-komité er i ferd med å hente inn tilbud. 
-  Kjøkken er levert tilbud på. 
-  Norrøna henter inn tilbud på byggearbeid. 
- Jobber for å få ut tall for utbygging av nr. 33 isolert. 

 
2) Avklare landing av forslag 

- Styret går for elementene som fremgår av «Planer for ombygging av Misjonshuset». 
- De ulike elementene må prises hver for seg, slik at styret kan ta stilling til de hver 

for seg. 
 

3) Tidsplan 
- Har som mål å komme i land med prosjektet til KickOff i august. 
- Tidspunkt for beslutning i årsmøte og oppsigelsestid på hyblene er avgjørende 

momenter i progresjonen. 
 

4) Dugnadsoppgaver og dugnadsbank 
- Rivning, rydding og demontering kan gjøres på dugnad, men det er tidkrevende og 

fort kostnadskrevende om for mye skal gjøre på dugnad.  
- Utfordre Driftsutvalget på å lede dugnaden. 
 

5) Byggeledelse 
- Ansvarlig prosjektleder: Ingar Hjelset, styreleder 
- Operativ prosjektleder: Daniel Sørensen, daglig leder i Norrøna Eiendom 
- Interiørarkitekt: Helén Rosvold Andersen 
- AV-komitè ved Johnny Eftevand 

 
6) Alternativ møteplass 

- Kortest mulig periode på alternativt sted.  



- Naturlig å undersøke om Gimlekollen Mediesenter er tilgjengelig. 
- Todda skole er et annet alternativ. (Frank sjekker) 

 
7) Finansieringsplan            

Styret drøftet finansieringsplan med ulike alternativer. 
 

8) Innsamlingskomite 
- Aktuelle navn ble luftet og notert.  

 
120/20 Nyttårsgudstjeneste/Nyårsfest 03.01.2021 

Vedtak:  
Vi har en vanlig gudstjeneste første søndag i 2021. Det blir lagt ut link til påmelding på 
nettside og Facebook. 
 

121/20 Julaftengudstjeneste(r) 2020 
Vedtak: 
Vi har en gudstjeneste på julaften kl. 15.00. Denne streames direkte. Det blir lagt ut link til 
påmelding på nettside og Facebook. 
  

122/20 Ordinært årsmøte  
Vedtak: 
Ordinært årsmøte blir søndag 14.3.2021 etter gudstjenesten. 
 

123/20 Gudstjenesteliturgi – oppfølging av sak 99/20 
Styret samtalte om flyt og sammenheng i gudstjenestene.  
Den som leder er ikke f.o.f. konferansier som annonserer neste innslag, men en som leder i 
tilbedelse og lytting til Gud. 
En ønsker større fleksibilitet i avslutningen i forhold til hva som utvikler seg i 
gudstjenesten, ikke minst ved tanke på invitasjon til forbønn og samtale evt. 
vitnesbyrd/deling. 
Samtalen vil fortsette i senere styremøte. 
 
Vedtak:  
Menighetsbønn til bruk i de vanlige gudstjenestene i Misjonshuset ble vedtatt med noen 
justeringer. 
 

124/20 Strategi og handlingsplan – ut i live 
Saken ble utsatt til neste møte. 
 

125/20 Orienteringer fra pastoren 
- Det var et sterkt vitnemøte med bønn om tilgivelse i forlengelsen av gudstjenesten 

22.11. 
- Frank har tatt initiativ til møte med Frikstad bedehus for å undersøke mulighet for 

samarbeid n.d.g. konfirmantundervisning. 
  

126/20 Evalueringer siden sist 
- Tweens: Vi har fått meget gode tilbakemeldinger både fra egne tweens og venner 

som er med og deres foreldre. 
- STORsøndag 29/11: Flott m/mange barn involvert. Streaming av basaren med 

pausesnakk opplevdes litt kaotisk hjemmefra på skjerm. 
 

 Eventuelt 
Ingen saker 

 


