
 

Referat fra HS 24.04.2019 
 
Sted:  Hjemme hos Knut Hernes – Soloddveien 64   kl. 20.00  
 
Tilstede:  Karen, Kristin, Hilde, Ingunn, Oddbjørn, Erlend, Knut,  

Stig Tore (deler av møtet) og Åge 
Forfall:  Johnny og Harald 
 
Åpning ved Åge  
 

Saker: Bakgrunn  Vedtak  

 Godkjenning av Referat og innkallelse  
 
 

Vedtak: 
Referat fra forrige møte 
godkjennes 
Innkalling til møtet 
godkjennes 

 Orienteringssaker  
Knut H orienterte fra siste møte i Forretningsutvalget. 
 

Vedtak: 
HS tar informasjonen til 
orientering.   

 Generalfullmakt  
Innsendt til Brønnøysund Reg. Oddbjørn informerte 

- Det nye styret skal nå være oppdatert i 
Brønnøysund 

 
Erklæring om signaturrett 
Det bekreftes herved at hovedstyret i Norkirken 
Grimstad gir fullmakt til minst to av 
forretningsutvalgets medlemmer i fellesskap kan 
utføre signatur på vegne av foreningen, jfr. §6 siste 
avsnitt i Norkirkens lover.  
Foreningens forretningsutvalg består av: 

• Knut Hernes, leder i NK 

• Oddbjørn Haugeto, nestleder i NK 

• Hilde Frivold, styremedlem i NK 

• Åge Løsnesløkken, pastor og daglig leder 

 
 
 
 
 
Vedtak: 
HS vedtar erklæringen 
som fremlagt.  

 Arbeidsinstruks - Hovedpastor og lovsangspastor  
Forslag utsendt i forkant av møtet.   
 
HS gjennomgikk forslag til arbeidsinstruks/beskrivelse 
for hovedpastor og lovsangspastor.  

 

 
  
Vedtak: 
Forretningsutvalget 
fortsetter arbeidet med 
de fremlagte forslagene, 
ut fra signaler gitt i møte 
og kommer deretter 
tilbake til styret.  

 Økonomi 
Status pr dags dato. Orientering v/Oddbjørn 
 
 

 
 
 
 



 
MOMS søknaden - Status  

- Søknad om momsrefusjon er innsendt i 
samsvar med den orienteringen som ble gitt i 
medlemsmøtet 

- HS ber Kommersiell komité beskrive en 
grenseoppgang mht. hvilke aktiviteter som er 
kommersielle og hvilke som er 
menighetsrelaterte.  
 

Givertjenesten – Status 
Knut Hernes gav en orientering om det 
pågående arbeidet.  
HS drøftet saken.  

 
 
 
Vedtak: 
HS tok orienteringene 
vedr. moms og 
givertjeneste til 
etterretning. 
HS ber KK om å se 
nærmere på grensegang 
mellom kommersiell og 
menighetsrelatert 
aktivitet.  

 Kommersiell drift 
Grenseoppgangen mellom egen- kommersiell drift 
fortsetter.  
Aktuell sak: Soul Children festival   
 
HS vil i utgangspunktet leie ut lokalene i Norkirken til 
normal pris. 

 
Vedtak: 
HS ber styreleder og KK ta 
den aktuelle saken opp 
med BCG. 
 

 Medlemsmøte 
Gjennomgang medlemsmøte april 2019 
HS ber Forretningsutvalget arbeide videre med 
organisasjonen for avklaring av struktur.  
 
 
 
 
Nytt medlemsmøte  
HS legger opp til medlemsmøte etter 
Familiegudstjenesten den 2. juni kl. 12.30.  
Aktuelle tema kan være Organisering, Misjonsprosjekt      
 

 
Vedtak: 
HS ber 
Forretningsutvalget 
arbeide videre med 
organisasjonen for 
avklaring av struktur.  
 
Vedtak: 
HS legger opp til 
medlemsmøte etter 
Familiegudstjenesten den 
2. juni kl. 12.30.  

 Bryggekapellet    - status 
Knut Hernes orienterte.  
 
Det er innkalt til ekstraordinær generalforsamling. 
 

Vedtak: 
HS utfordrer Svein 
Lilleaasen og Arnulf Torp 
på å delta på 
ekstraordinært årsmøte 
14. mai kl. 19.00. 

 Barnearbeidet- Status 
Erlend og Stig Tore har sagt ja til å lede en 
prosjektgruppe som skal se på barnearbeidet i 
menigheten.  
HS hadde en kort drøfting.  

 
Vedtak:  
Saken ble drøftet uten at 
det ble gjort vedtak.  

 F13- Status 
Kort orientering v/Knut Hernes 

 
Vedtak: 
HS tar orienteringen til 
etterretning.  



 
 60 + Status  

Kort orientering v/Knut Hernes 
 
Vedtak:  
HS tar orienteringen til 
etterretning.  

 Div. 
Medlemskontingent 
 
 
 
 
 
60+ i interiørkomiteen  
 
 
 
 
 
 
 
Strategi- og handlingsplan 
Saken drøftet. Komiteen tar med seg innspill i det 
videre arbeidet.  
 

 
Vedtak: 
Oddbjørn tar saken vedr. 
utsendelse av 
medlemskontingent til 
økonomigruppa. 
 
HS ber interiørkomiteen 
være særlig lydhør i møte 
med de som er brukere 
av de ulike lokalene når 
noe skal 
endres/oppgraderes med 
mer i de aktuelle lokalene 
 
Strategikomiteen tar med 
seg innspillene fra HS i 
det videre arbeidet.  

 
Ref. 
Åge Løsnesløkken 
 
 
 
 
  


