Oversikt over styremøtene ImF/NOR 2010: 14.01., 26.01.,

REFERAT FRÅ STYREMØTE 10.2.11
Tilstede var: Arnfinn Erlend, Stein ,Ingvar, John Petter og Ruth Helen

26.8.10 Stein, Arnfinn og Ruth Helen var hos Jan Bjorland for å legge opp en plan for bedre
administrasjon. Jan kommer med et forslag i løpet av høsten så legg de en videre plan.

SAK 6/10 NETTSIDE
13.1.11 Hans Arvid og Terje tar tak i om å få til en ”logo”.
Terje har lagt ut litt på nettsiden, men alt er ikke klart ennå.

SAK 7/10 GIVERTJENESTE
4.11.10 Erlend hadde med kopi av siste mnd regnskap som vi såg på og kommenterte.
Tar en bestemmelse om å gi 10% av fast givertjeneste til misjonsprosjektet, men ønsker å ha som mål
og også gi all kollekt til misjonsprosjekt. Tenker til neste styremøte om vi deler likt mellom IMF, NOR
og Kambodsja.
2.2.11 Etter årsmøte har givertjenesten økt med ca 7000 kr pr mnd. Vi har som mål om å øke til 10
000 per mnd. Erlend og Ingvar følger opp nye givere slik at det kommer fort i gang.

SAK 11/10 VEDTEKTER
23.9.10 Arnfinn har gått gjennom referatet fra årsmøte 2007 31 jan 2008 og funnet saken:
Sak 5: Retningslinjer for Åndelig lederskap IMF/NOR- forsamlingen Nærbø ble vedtatt med
prøveperiode på 3 år, som forslag til årsmøte.
Forslag:

Referatet er skrevet slik at hver sak har et eget saksnummer. Saksnummeret blir ikke avsluttet før
saken er ferdig behandlet. Det betyr at en sak kan ha fleire datoer under hver sak fram til den er
avsluttet. Dette for at det skal være enklere følgje saksgangen, samt at styret ikke skal overse noen
saker.
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1. Spør ÅL om å ta initativ/stilling til om det er ting i retningslinjene som bør endres. Eventuelt knytte
til seg personer i forsamlingen som en vet har innspill til dette.
2: Opplyse på medlemsmøte onsdag 27 oktober at dette blir jobbet med og at en tar imot innspill.
Forslag til endring må gis til ÅL innen 1.1.11.

SAK 14/10 REPRESENTANT TIL
BEDEHUSSTYRET
2.2.11 Asle Eggebø og Arild Berentsen har sakt seg villig. Saken avsluttes.

SAK 15/10 ARBEIDSINSTRUKS FOR TERJE
Arbeidsinstruksen lages etter hvert av Arnfinn i lag med Terje.
4.11.10 Dette jobbes med

SAK 18/10 ÅRSMØTE

13.1.11 Bestemme hvem som skal være leder i valgkomiteen allerede på årsmøte og ha
tydelig ansvar for videre fremdrift.
Håkon Haugland var med på styremøte og informerte om det dei har jobba med. Har spurt
ca 30 stk og fått 2 stk foreløpig.
Tarald Gudmestad sit igjen i valgkomiteen til neste år, må få med 3 nye.
Sak ”Rettningslinjer” for åndeleg lederskap ønskes utsettelse 1 år pga munnlege innspel
Referatet er skrevet slik at hver sak har et eget saksnummer. Saksnummeret blir ikke avsluttet før
saken er ferdig behandlet. Det betyr at en sak kan ha fleire datoer under hver sak fram til den er
avsluttet. Dette for at det skal være enklere følgje saksgangen, samt at styret ikke skal overse noen
saker.
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Erlend, Stein og Ruth Helen lager innkalling til årsmøte søndag 16.1 kl 17.00. Saken avsluttes

SAK 19/10 BUDSJETT
13.1.11 Erlend har lagt et flott oppsett på budsjett for 2011 som blir sendt ut i lag med
innkallinga til årsmøte. Vi gir videre all kollekt og 10% av fast givertjeneste.

Sak 1/11 Vaktmesterjobben
10.2.11 Imf/Nor har 2 grupper som har ansvar for å utføre vaktmesterjobb på bedehuset 2
mnd i året. Stein Torland, Bjarte Harbo og Ronny er i ei gruppe og Harald Nærland treng en
person til i si gruppe. Arnfinn spør om Ronny kan være med i gruppe ilag med Harald.

Sak 2 /11 Konstituering av styret
10.2.11

Formann: Ruth Helen Aarbakke Braut
Nestformann: Arnfinn Eggebø
Sekretær: John Petter Nygård
Kasserer: Ingvar Valsgård
Markedsansvarlig:
Styremedlem:

Sak 3 Evaluering av årsmøte
10.2.11 Årsmøte gjekk veldig greit. Arnfinn delte noen ord fra starten av før vi gjekk over til
årsmøtedelen.
Referatet er skrevet slik at hver sak har et eget saksnummer. Saksnummeret blir ikke avsluttet før
saken er ferdig behandlet. Det betyr at en sak kan ha fleire datoer under hver sak fram til den er
avsluttet. Dette for at det skal være enklere følgje saksgangen, samt at styret ikke skal overse noen
saker.
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Kommentarer fra medlemmene:

Sak 4 Årsmeldingen:
1. Saknet noen ord fra Pastor i årsmeldingen.
2.Naturlig at årsmelding fra styret sendes til Brønnøysund, lage en mal slik at det er enkelt å
gjennomføre. Årsmeldinger fra huskirker, lag og foreninger bare til orientering?

Spørsmål fra medlemmene om det er nødvendig å leie dyrt på Bryne?
Terje deler noe om hva han driver med og hva han brenner for.
Terje får full forståelse om hvorfor han ønsker å ha et kontorfelleskap med Bedehuskirken Saron.

Spørsmål om å ta regnskapet til torsdagsmøtene inn i vårt regnskap?
Det må være OK

Frifondmidler til fargeklatten må dokumenteres hva de brukes til!

Kan navn på kandidater som står på valg være med når en sender ut årsmeldingen?
Dette kom inn litt sent i år etter at årsmeldingen var sendt ut. Bør få til dette til neste årsmøte.

Få valgkomiteen tidligere på banen, få de med på et styremøte til orientering.

EVENTUELT

Referatet er skrevet slik at hver sak har et eget saksnummer. Saksnummeret blir ikke avsluttet før
saken er ferdig behandlet. Det betyr at en sak kan ha fleire datoer under hver sak fram til den er
avsluttet. Dette for at det skal være enklere følgje saksgangen, samt at styret ikke skal overse noen
saker.
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13.1.11 Erlend gir Magnus Bjorland en blom som takk for hjelpen for revidering av budsjett i 2 år.
Det nye styret må eventuelt spør om han ønsker å revidere for 2 nye år.
10.2.11 Magnus har sagt seg villig til å revidere neste år også.

17 januar 2011 skal innkallinga til årsmøte sendes ut.

Neste styremøte 22.2.11 hos Arnfinn
Ref. Ruth Helen

Referatet er skrevet slik at hver sak har et eget saksnummer. Saksnummeret blir ikke avsluttet før
saken er ferdig behandlet. Det betyr at en sak kan ha fleire datoer under hver sak fram til den er
avsluttet. Dette for at det skal være enklere følgje saksgangen, samt at styret ikke skal overse noen
saker.

