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

REFERAT FRÅ STYREMØTE 24.3.11
Tilstede var: Ingvar, Ruth Helen, Oddbjørn, Han Arvid, Arnfinn og John Petter

SAK 119/09 BEDRE ADMINISTRASJON
23.02.11: Oddbjørn orienterte om muligheten for styret til å ha mailadresser knyttet til
bedehuset (storsamling.no) – Mailadressen vil være personuavhengig og sikre historikken
knyttet til styrevervene. Styret mente dette var en god ide. Oddbjørn ordner med
mailadresser til alle til neste møte. I tillegg er det muligheter for å legge dokumenter om
regnskap/budsjett og innkallinger/referat m.m på server på bedehuset.
24.03.11: Oddbjørn hadde opprettet mailadresser til alle i styret, knyttet til funksjon. Han
delte ut ark med informasjon om innlogging og bruksanvisninger for bla. å legge mailkontoen
til mobilen.
Arnfinn tok også opp forholdet til småorganisasjonene – og da grensedragningen i forhold til
Styrets ansvarsområde. Arnfinn og Ruth Helene kommer med forslag til organisering av
forholdet til småorganisasjoner til neste styremøte. Arnfinn mente det kunne være aktuelt å
sende forslaget ut på høring.
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SAK 6/10 NETTSIDE

24.03.11 Hans arvid legger info fra kambodsja ut på nettsiden.
John-Petter har fått oppskriften fra Terje i forhold til å legge ut et redigert referat fra
styremøtene på nettsiden. Dette vil bli gjort kort tid etter at referatet er godkjent av styret i
påfølgende møte.

SAK 7/10 GIVERTJENESTE
24.03.11 Ingvar hadde svært gode nyheter i forhold til fast givertjeneste: Første viktige mål er nådd!
Totalbeløpet pr. mnd er nå oppe i 35950. Ingvar kunne fortelle at Imf ligger bakpå i forhold til å få
ordnet med alle faste overføringer , men dette skulle være i orden til neste måned . Styret slo fast at
selv om et viktig mål er nådd, så jager vi videre i forhold til å få opp beløpet for fast givertjeneste.

Sak 4/11 : 17.mai- festen
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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Styret har ansvaret for å arrangere 17.mai-festen.
Arnfinn har sagt seg villig til å lede festen, Hans Arvid og Oddbjørn lager billedserie til å
vise på festen.
Kjell Inge forespørres om ansvar for underholdning. Ansvar for mat/pynting dagen før:
øvrige styremedlemmer.
24.03.11 Arnfinn jobber med å få folk til å stille til å holde 17.mai-tale, men erkjenner at det
er vanskelig å få noen til å stille. Arnfinn oppfordret styret til å komme med forslag til talere.
Ruth Helene spør tjenestegruppene om noen kan være med å servere mat.

Sak 5/11 Vi synger julen inn på Tryggheim
Styret ønsker å overgi ansvaret til en egen komite- Arnfinn spør Svanhild om hun kan ta
ansvaret for dette.
24.03.11 : Saken utsatt til neste møte

Sak 6/11 arkivering av styrepermer
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Ruth Helene spør Asle Eggebø om plass til dette på bedehuset.
24.03.11 : Saken utsatt til neste møte

Eventuelt:
24.03.11:
Post: .Arnfinn gikk igjennom posten som var innkommet
”Mestermøte” har vært et arrangement med stor suksess. Initiativtaker Kjell Inge Ree har
ikke mulighet for å stå for dette opplegget lenger. Han har derfor kontaktet styret med tanke
på hva som skal skje med utstyret og konto med penger. Styret mener ungdomslaget kan få
utstyret, men viktig at det blir overlevert i god stand. Ellers bestemte styret at pengene gis til
misjonen, nærmere bestemt Kambodsja.
Referent: John-Petter Nygaard
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