
 

Referat fra HS, 05.06.2019 
 

Hjemme hos Knut – Soloddveien 64 -  kl. 20.00  

Tilstede: Hilde, Karen, Kristin, Oddbjørn, Stig Tore, Johnny, Knut og Åge  

Forfall:  Ingunn og Erlend 

 

Samlingen ble åpnet med bønn.  

 

Åpning: Runde i HS -   Hvorfor er DU med i Norkirken? - Hva vil DU jobbe med?  Hvordan 

ønsker DU at vi i HS skal jobbe videre?   

 

Saker: Bakgrunn  Vedtak  

 Godkjenning av Referat og innkallelse  HS vil bestrebe seg på at 
vedtakene i møtet blir 
mer konkrete.  

 Orienteringssaker  
Åge L orienterte om at generalforsamlingen i 
Bryggekapellet har besluttet at årskontingent til 
bryggekapellet ikke vil bli tatt inn de neste årene.  
 
Knut H orienterte om tilbud om hjertestarter som kan 
være på Norkirken.  
 
 
 
 
 
 
Åge L orienterte om at en av andaktsgruppene som 
besøker aldershjem etc. trenger flere ressurser.  
 
 

 
 
 
 
 
HS kjøper inn 
hjertestarter.  
HS utfordrer 60+ til å 
finansiere 
hjertestarteren. 
Knut H effektuerer 
bestilling av hjertestarter. 
 
Åge L tar dette med på 
kunngjøringer ved gudstj 
den 16. juni.  

 Generalfullmakt -  
Oppdatering Brønnøysundsreg.  
Innsendt til Brønnøysund Reg.     
 
Oddbjørn orienterte om at papirer er sendt inn. 

 
HS tok orienteringen til 
etterretning.  

  Arbeidsinstruks- Hovedpastor og lovsangspastor  

Denne saken utsettes - FU har ikke hatt kapasitet med 
å jobbe videre med saken siden siste HS. 

 

Saken utsettes til etter 
FUIs behandling.  

 Økonomi 
Status pr dd 
Oddbjørn H orienterte om at arbeidet pågår med å 
implementere UNI Economy. 
 

 

HS tok orienteringen til 
etterretning. 



 
 
MOMS søknaden- status  
Oddbjørn H orienterte om at svar etter siste 
dokumentasjonsrunde ikke har kommet tilbake.  
 
Kommende investeringer – Oddbjørn informerer 
Oddbjørn H orienterte om status på innkjøp.  
 
 

HS tok orienteringen til 
etterretning. 

 
 
HS ber Oddbjørn H følge 
opp investeringer 
innenfor området «sum 
nødvendige 
investeringer» i vedtatt 
budsjett. 

HS gir Oddbjøn H fullmakt 
på vegne av styret til å 
godkjenne innkjøp 
innenfor hele området 
«sum nødvendige 
investeringer» i samsvar 
med rammen som ble 
vedtatt på årsmøtet. 

Denne godkjenningen 
skal skje før innkjøp. 

 Medlemsmøte – Gjennomgang  
HS vil vurdere mulighet for medlemsmøte den 22. 
sept. og/eller 10. nov. 2019.   
    

HS vil komme tilbake til 
endelig fastsettelse av 
dato(er) for 
medlemsmøte til høsten. 

 Strategi og handlingsplan 
Ingunn Valbø erstatter Hilde Frivold i 
strategikomiteen. (Karen, Ingunn og Åge utgjør 
strategigruppens «sekretariat»). 

 
HS ber strategigruppens 
«sekretariat» om å lage 
en skisse til prosess til 
neste HS-møte.  
 
HS ber Knut H sette opp 
samarbeid region og BiG 
på neste styremøte. 

 Barnearbeidet- Status -  Romfordeling  
Stig Tore innledet til samtale omkring barnearbeid. 

 

Barnearbeidet har tilgang til alle rom i forbindelse 
med gudstjenestene inkl. ungdomsrommet. 

 
HS ser gjerne at 
barnearbeidet knyttes 
opp mot Normisjons 
arbeid – f.eks. Amigos. 

   
F13- Status 
Knut orienterte om arbeidet.  
 
Det kom inn kr. 17 666,- i offer på 
konfirmasjonsgudstjenesten. Disse går til F13.  

 

HS tar orienteringen til 
etterretning. 



 
  

 60 + Status  
Åge og Karen orienterte om arbeidet.  

 

HS tar orienteringen til 
etterretning.  

 Personalsituasjonen – 
Status – Åge informerte. 
Ina Remman blir ettåring neste år.  
Hilde Holmesland blir ungdomsleder fram til jul. 
Morten Høie er foreløpig i 25% stilling fram til jul. 

 
HS tar orienteringen til 
etterretningen.  

 

 Konfirmasjon 
Det er 14 påmeldte for 2019/2010. 

 
HS tar orienteringen til 
etterretning.  

 Interiørkomiteen 
Orientering av Kristin Ø. H. 
Interiørarkitekt fra Senab Eikeland arbeider med 
forslag til tiltak (element) 
 

 
HS tar orienteringen til 
etterretning.  
HS ber om at 60+ blir 
involvert for uttalelse når 
forslaget kommer. 

 TV opptak – fra gudstjenester (Taler) 
 

 
HS ber Åge ta opp 
spørsmålet om hvordan 
dette kan løses med 
Helge, Johan og 
Oddbjørn. 

   

Ref. 

Åge Løsnesløkken 


