
Referat 
styremøte  
 
 

 
Møtedato: Tirsdag 15.12.20 kl. 19:00-21:30 i konferanserommet 2. etasje 
 
Til stede: Ingar Hjelset, Hege Kringeland, Livar Veggeland, Brit Kari Urdal, Tollef Byrkjedal og 
Frank Vorhaug 
Forfall: Marit Katrine Edvardsen 
 
Referent: Frank 
Åpning: Hege 
 

Sak nr. Saker 

 Åpning og bønn 
Åpne øyne og myke hjerter. Jes 58:6f «Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige 
lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt 
brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus...» 
 

127/20 Godkjenning av innkalling med saksliste 
Godkjent. 
 

128/20 Godkjenning av referat 
Godkjent. 

 
129/20 «Nye Misjonshuset» 

1) Rapport – hvor er vi i dag 
• Begynner å få inn noen priser. 
• Har hatt først møte med interiørarkitekt. Nytt møte 17.12. 
• Har fått inn pris for ombygging av Kr IVs gt 33 15 mill. + kjøpesum. 

 
2) Tidsplan 

• Anslått ombyggingsperiode: mai-august 2021 
• Presentasjon av styrets anbefaling etter en gudstjeneste 28.2 
• Vedtak i årsmøte 14.3  

 
3) Konkretisering av dugnadsoppgaver og dugnadsbank 

• Utfordre driftsutvalget på å lede dette. Ingar og Frank møter driftsutvalget, uke 1. 
 

4) Alternativ møteplass 
• Tordenskjoldsgate skole leier ikke ut i helgene likevel. 
• Er i kontakt med NLA Høgskolen Gimlekollen om mulig leie på søndager. 

 
5) Finansieringsplan 

• Kommer tilbake til dette. 
 

6) Innsamlingskomité 
• Forslag på navn. Ingar og Frank møter komiteen uke 3. 

 
130/20 Justere utleiepriser fra 01.01.2021 

Vedtak:  
Generell økning på 10% avrundet til rundt beløp fra 1.1.21. 
 



131/20 Budsjett 2021 
Forslag til budsjett ble vedtatt lagt fram for årsmøtet. 
 

132/20 Strategi og handlingsplan – ut i live 
Vi kan ikke vedta hvor vi skal være ett eller fire år fram i tid, men vi kan sette oss noen 
konkrete mål som vi kan jobbe mot og måle vår virksomhet etter.  
 

Område Status 
2019 

Mål framover: 
12/21 – 12/25 

Antall medlemmer 225 260         280 
Gudstjenestebesøk 
(gjennomsnitt pr. gudstjeneste) 

136 140         150 

Awana – antall ledere 16 (pr. 10/20) 20            30 
- antall barn (medl.) 24 (pr. 10/20)   30            50 

   
Andre aktiviteter:   
After 8 – antall ledere 2   2              4 

- antall barn 6 10            15 
Tweens – ledere 4 4               8 

- antall barn 10 15            30 
Bibel&Pizza – antall ledere 4   6               8 

- antall barn  8 12            20 
FredagsTaco – deltaker 35 40             60 
   
Smågrupper – antall grupper 25 28             35 
Smågrupper – deltakere 222 250          280 
   
Inntekter 3,2 mill. 3,5 mill. 4,7 mill. 

  
133/20 Orienteringer fra pastoren 

• Kommunikasjon rundt Generasjonshelg 6.-7.2.21 
• Ønske om å starte konfirmantarbeid i Misjonshuset (MH). 

Styret gir tilslutning til å sette i gang en prosess for å starte konfirmantarbeid i MH.  
• Bokgave fra fellesskapsutvikler Marit Andersen – ressurs for ledere 
• Kurs/samling m/Runar Landro på Flekkerøy bedehus 27/1. Tema: «Naturlig 

menighetsutvikling».  
Deltakere fra MH: Brit Kari Urdal, Livar Veggeland, Ingar Hjelset og Frank Vorhaug.  
 

134/20 Evalueringer siden sist 
De siste gudstjenestene ble evaluert. 
Hvordan tenke rundt påmelding nå som vi bare kan ha 50 deltakere?  
Vi prioriterte plassene til barna da vi hadde søndagsskolen – Awana. Nå er det fritt fram 
for alle å melde seg på. En skal ikke vente på hverandre for å slippe andre til.  
 

135/20 Eventuelt 
1. Streaming videre? 

Styret gjør ikke noe prinsippvedtak nå, men vil fortsette å streame så lenge det er 
restriksjoner i forhold til Covid-19. 

 
 


