
Referat  
styremøte  
 
 

 
Møte: Mandag 04.01.21 kl. 19:00-20:15 digitalt på Teams  
 
Til stede: Ingar Hjelset, Hege Kringeland, Marit Katrine Edvardsen, Livar Veggeland, Brit Kari Urdal, 
Tollef Byrkjedal og Frank Vorhaug 
 
Referent: Frank 
Åpning: Frank 
 

Sak nr. Saker 

 Åpning og bønn 
5Mos 11:7: «Ja, med egne øyne har dere sett alle de storverkene som Herren har gjort.» La 
oss stoppe opp og se, huske og takke for de storverk Herren gjør. 

 
1/21 Godkjenning av innkalling med saksliste 

Godkjent.  
 

2/21 Godkjenning av referat 
Godkjent. 

 
3/21 Samtale m/Egil Grindland om det internasjonale arbeidet 

Utsatt til neste møte. 
 

4/21 Forberede årsmøte 14/3 
1. Saker 

a. Konstituering 
i. Valg av ordstyrere 

ii. Valg av referenter 
iii. Valg av protokollunderskrivere 

b. Valg 
c. «Nye Misjonshuset» 
d. Lovendring 
e. Evt. saker innsendt av medlemmer 

2. Årsmelding 
a. Årsmelding fra styret 

Noe tall og fakta, men i stor grad ut fra strategidokumentet. I hvilken grad 
har vi realisert det vi ønsker i strategien. 
Styreleder og pastor utarbeider et utkast til styremøtet 1/2. 

b. Årsmeldinger fra avdelinger og grupper 
3. Kandidater til: 

1. Ordstyrere 
2. Referenter 
3. Protokollunderskrivere 
4. Valgnemnd 

 
Frank spør nevnte kandidater til ordstyrere, referenter protokollunderskrivere og 
valgnemnd. 
Hvis der er antall-begrensninger på hvor mange vi kan samle i mars, hva gjør vi da?  
Dette drøftes på neste styremøte 

 
5/21 «Nye Misjonshuset» - kort orientering 



1. Rapport – hvor er vi i dag 
- Ingar, Daniel Sørensen (Norrøna Eiendom) har hatt 2 møter med 

interiørarkitekt Helèn Rosvold Andersen. Hennes første forslag er for høyt. Vi 
må få det ned i omfang og pris. 

- Vi har ikke fått det vi håpet til dette møtet, og trenger et ekstra styremøte hvor 
vi tar stilling til forslagene fra H.R, Andersen. 

2. Konkretisering av dugnadsoppgaver og dugnadsbank 
Styreleder og pastor møter driftsutvalget 25/1. 

3. Alternativ møteplass 
Vi har fått et estimat fra Gimlekollen. 

4. Innsamlingskomité 
Flere av kandidatene fra forrige møte har svart ja. Første møte blir hvor styreleder 
og pastor blir med blir 19/1 eller 20/1. 

 
6/21 Strategi – hvor er vi og hvordan utvikle videre? 

Utsettes. 
 

7/21 Orienteringer fra pastoren 
1. Friluftsgudstjeneste Kristi Himmelfartsdag 13/5 i Ravnedalen. Vi har fått reservert 

scenen. 
Kanskje dette kan bli en årlig friluftsgudstjeneste? 
Vurdere behov for ekstra ressurser ikke minst på lyd. 

2. Vikariat 
Randi Strøm Andersen vikarierer som Ung-leder i Tone Østbys sykemelding. 
Vikariatet er for en og en måned. 

3. Epost med innspill til supplement til menighetsbønn.  
Vi tar vare på innspill som kommer og vil evaluere etter om lag ½ års bruk. 

4. Styret har hatt fokus på bønn og forbønn i og forlengelsen av gudstjenestene våre. 
Nå er forbedere på plass til de fleste av vårens gudstjenester. 

 
8/21 Evalueringer siden sist 

Det har vært fine og ulike gudstjenester siden sist styremøte. 
 

9/21 Eventuelt 
1. Dato for ekstra styremøte: tirsdag 19/1 
2. Tiltak i 14 dagers-periode med innskjerpede smitteverntiltak: 

- Ikke fysiske møter og gudstjenester i MH fram til 18/1, men digital gudstjeneste 
10/1. 17/1 er det fellesmøte fra Q42. 

- Om det åpnes for 50 pers. etter 18/1, ønsker vi i tråd med nasjonale føringer å 
prioritere i gudstjenestene barna på søndagsskolen og de som bor alene. 

 
 


