
Referat 
styremøte 25.05.2020 
 
 

 

Møtedato: Mandag 25.05.20 kl. 19.00-21.35 i konferanserommet 2. etasje 
 

Til stede: Ingar Hjelset (leder), Joakim Håland, Livar Veggeland, Marit Katrine Edvardsen og Frank 
Vorhaug  
Forfall: Hanne Eiken, Hege Kringeland 
 

Referent: Frank 

Sak 
nr. 

Saker 
Følges opp av 

 Åpning og bønn  
Ingar delte dagens ord fra Joh 14,15-21 
Jesus sa: «Det er en fordel at jeg går bort» (gårsdagens tekst). 
«Jeg sender til dere en annen talsmann…være i dere.» 
«Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i 
dere.» 
  

 

52/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent med en sak til eventuelt. 
 

 

53/20 Godkjenning av referat fra 14.05.2020 
Godkjent. 
 

 

53/20 Årsmøter: 
- Årsmøte 21/6 med nistepause rett etter kort gudstjeneste på 30 min. 

o Vanlige årsmøtesaker (valg etc.) 
o Knut Inge Edvardsen og evt. arkitektene presenterer muligheter ved 

ombygging/utbygging. 
o Ingar presenterer evt. ny lokasjon og strategi 

- Rammer for årsmøte i koronatider: 
o Matpause m/medbrakt niste 
o Opplegg for barna? Utfordrende både å arrangere og å sende barna 

på opplegg med de avstandsregler vi har nå. Men vi oppfordrer alle 
familier til å være representert så vi kan ta gode beslutninger for 
veien videre.  

o Ordstyrere, referenter, protokollunderskrivere – Frank spør de som 
sa ja til 22.3. 

-  Ekstraordinært årsmøte 30/8 etter gudstjenesten 
o Her blir «Nye Misjonshuset» en hovedsak hvor vi velger hvilket 

alternativ vi går for. 
 

 
 
 
Knut Inge 
 
Ingar 
 
 
 
 
 
 
Frank 

54/20 Gudstjenester i koronatider 
Orientering om hva som er gjort 
- Flott at vi har klart å streame gudstjeneste hver søndag + Langfredag 
- Bønnemøtene startet opp igjen 4/5 
- ICF startet opp igjen 12/5 (+ Zoom) 
- Prayer Meeting – fredager er i gang 
- MUF – har tatt sommerferie 
- Tweensklubben avlyst 22/5 
 
Streaming/oppmøte 
- Usikkerhet om hvordan tolke 50 pers-regelen. 
- Stenge kommentarfeltet på Facebook. 

 
Skal vi streame videre når vi kan møtes som normalt?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frank sjekker  
 
Frank/ 
bildeteknikere 
Frank/AV-
komite 



- Det er en måte å nå videre ut. Vi ønsker å være utadrettet, men det vil 
kreve ressurser.  

- Fra nå av skal vi kun streame direkte og ikke la det ligge ute i etterkant.  
- Styret ber AV-komiteen sammen med pastor snakke igjennom hvordan 

legge det opp ved eventuell permanent streaming.  
  

55/20 KickOff 23/8 kl. 11.00 
- Komité? Styret tar hånd om KickOff. Marit, Ingar og Frank lager et forslag til 

neste styremøtet.  
- Servering?  
- Stands 
 

Frank kaller 
inn 
 
Frank kobler 
på festkomite. 

56/20 Orientering ved pastor 
- Smågruppeledermøte. Avlyst i mars, vært digital kontakt. God 

påmelding til 28/5. 
- Oppfølging av medlemmer under korona-pandemien 

o Mange takknemlige tilbakemeldinger for telefoner og meldinger i 
denne tida vi ikke kan møtes i Misjonshuset.  

 

 
 

57/20 Økonomirapport pr. 30.04.20 v/Livar 
Vi har budsjettert med et underskudd etter overføringer i 2020 p.g.a. 
«Strakstiltak» og prosjektering for mulig ombygging. Men økte inntekter gir håp 
om å kunne komme i balanse. 
Styret tar rapporten til etterretning.  
 

 

58/20 Forsamlingstur 2021 
- Reservert Evjetun leirsted 10.-12.09.2021 
- Komité. Aktuelle navn spørres om en stund. 
- Talere. Aktuelle navn foreslått. 
- Profil/tema. Forslag: Hvem er vi? Fellesskap av sårbare mskr. Dele 

liv/troshistorie.  
 

 
 
Frank 
spør. 

59/20 Møteplan høsten 2020 
Styret møtes i konferanserommet følgende dager kl. 19.00: 
17/8, 7/9, 5/10, 2/11, 30/11, (15/12), 4/1 
 

 

60/20 Eventuelt 
Er det en ide for Misjonshuset å ta på seg å tømme klesbokser for NLM Miljø 
som en mulig inntektskilde? 
Livar undersøker med Vidar Nilsen hvordan det ligger an. 
 

 
Livar 

 


