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

REFERAT FRÅ STYREMØTE 2.12.2010
Tilstede var: Arnfinn Erlend, Stein, Hans Arvid og Ruth Helen

SAK 119/09 BEDRE ADMINISTRASJON
10.09.09: Vi trenger en administrasjon som fungerer. Dette må vi tenke på hvordan dette
kan løses. Arbeidsområder for styret framover.
Gjøremål styret IMF/NOR
-

Brønnøysund registrering
Oppfølging av vedtekter
Orden i retningslinjer for frivillige medarbeidere
Prosjekt: fast givertjeneste, misjon
Ungdomsarbeid (arbeider)
Melde inn til Brønnøysund (nytt styre) hvert år
Årsmelding med referat fra kor etc.
Internettside

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
26.8.10 Terje og Oddbjørn jobber med nettsiden. Terje kommer til å bruke nettsiden først. Må få nett
og elektriker på plass for å få server på loftet på bedehuset. Oddbjørn og Arnfinn samles for å legge
en plan for flytting. Terje, Oddbjørn og Hans Arvid jobber videre med nettsiden
4.11.10 Telefonlinjer er nå komt opp på loftet og vi er et stort skritt videre.

SAK 7/10 GIVERTJENESTE
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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23.9.10 Økonomien er OK. Givertjenesten svinger litt. Erlend tar en kopi av siste mnd reknskap som
styret kan sjå og godkjenne.
Givertjenesten må opp igjen på neste storsamling. Arnfinn tas ansvar for det. Erlend tar med skjema.
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.

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:
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 13/10 POSTBOKS
23.9.10 Har fått postboks. Adressen er IMF/NOR Nærbø pb 197 4367 Nærbø. Pris kr 900
per år. Terje og Erlend har nøkkel til den. Terje sjekker den jevnlig og tar det han skal ha,
resten ligger igjen til Erlend.
4.11.10 Huske å informere alle vi får post av om at vi har postboks. Saken avsluttes.

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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SAK 14/10 REPRESENTANT TIL
BEDEHUSSTYRET
23.9.10 Miriam trekker seg som representant for IMF i bedehusstyret. Må finne ny
representant. Tar dette opp på medlemsmøte 27.10. Ansvar Arnfinn. Avklare med Njål
Gunnar om han fortsetter for Normisjon.
4.11.10 Arnfinn har gang på dette

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

SAK 17/10 BEDEHUSPROGRAM
2.12.10 Terje har laga et fint stykke om Forsamlingen.
2.12.10 Stein tar kontakt med Terje ang lik logo på nettside/plakater ol.

SAK 18/10 ÅRSMØTE

2.12.10 Håkon Haugland, Tarald Gudmestad og Oddbjørn Høyland er i valgkomiteen for å
skaffe folk til styret.

SAK 19/10 BUDSJETT

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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2.12.10 Erlend, Stein og Terje har satt opp budsjettforslag som vi gått igjennom. Vi går for å
gi all kollekt til misjonsprosjekt + 10% av fast givertjeneste. Dette vil gi et underskudd
dersom vi ikke får inn nok givere. Går ikke dette må vi redusere faste utgifter. Erlend
reviderer forslaget og sender det ut til styret og Terje. Styret kommer med forslag om at
fordelingsnøkkelen er 50% til misjonsprosjekt og 25% IMF og 25% NORMISJON .

EVENTUELT

17 januar 2011 skal innkallinga til årsmøte sendes ut.

Neste styremøte er 13.1.11 hos Ruth Helen.
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.

