
 

Referat fra HS 09.10. 2019 
 

Norkirken Grimstad, kl 19.30   

Til stede: Knut Hernes, Oddbjørn Haugeto, Karen Landmark, Hilde Frivold, Stig Tore Aaberg, 

Kristin Haga, Ingunn S. Valbø og Åge Løsnesløkken  

Forfall: Johnny Egilstad (1. vara), Erlend Sødal (2. vara), Harald Bergem (3. vara) 

 

Åpning: Kort ord for dagen / bønn ved Åge Løsnesløkken  

Saker: Bakgrunn  Vedtak  

 Godkjenning av Referat og innkallelse  

 

Referat og innkallelse 
godkjent. To saker lagt til 
under eventuelt. 

 Orienteringssaker  
 Menighetstur 2019     
 
 

 
HS takker komiteen for 
Menighetsturen for godt 
utført arbeid.  
Styret ber pastor om å 
forespørre Janne Skarli 
om å ta hovedansvaret 
også neste år.   
Med tanke på helheten i 
vårt arbeid, ber HS om at 
komiteen neste år 
allerede når arbeidet 
settes i gang, koordinerer 
forberedelsesarbeidet 
opp mot styret v/pastor. 
  

 Arbeidsinstruks - Hovedpastor  
Knut Hernes la fram forslag til arbeidsinstruks.  
En ønsker å godkjenne arbeidsinstruks til hovedpastor 
før en går videre med instruks til de andre ansatte.   

      

 
 
HS vedtok arbeidsinstruks 
som fremlagt med en 
mindre justering som ble 
gjort i møtet.  

 Sommer i Sør - 2020  
Normisjon sentralt ønsker ikke selv å arrangere 
Sommer i Sør fremover. Normisjon sentralt utfordrer i 
henvendelse av 07.10.2019 de enkelte lokale 
menigheter om å arrangere dette.   
Knut Hernes informerte. 
      

 
Norkirken Grimstad er av 
den oppfatning at 
utfordringen fra 
Normisjon sentralt 
kommer for sent med 
tanke på sommeren 
2020, og kan ikke se at en 



 
er i stand til å delta som 
arrangør til sommeren. 
Styret ber pastoren gi 
tilbakemelding til 
generalsekretæren i 
Normisjon. 

 Økonomi 
Status pr dd: Oddbjørn Haugeto  

- Foreløpig oversikt synes å vise at både inntekter 
og kostnader er noe lavere enn budsjettert. FU 
vil gjennomgå økonomisk rapport i sitt neste 
møte. 

MOMS søknaden- status: Oddbjørn Haugeto   
- Arbeidet med å klargjøre MOMS-problematikk 

pågår.  
Givertjenesten – Knut Hernes informerte 

- Det er laget video om givertjeneste som har 
vært vist på gudstjenester/menighetsweekend 

- Det legges opp til en ringerunde til medlemmer 

 
HS tok 
økonomiorienteringene 
til etterretning.   

 Lovarbeidet  
Et lovutvalg bestående av Lars Gundersen og Åge 
Løsnesløkken har gjennomgått Norkirkens lover med 
sikte på å få disse oppdatert ift. de vedtak som ble 
gjort i årsmøtet 2017/2018, og med forslag til 
nødvendige endringer som må behandles på senere 
årsmøter. 
Lovutvalget fremmet forslag til vedtak.  
Med enkelte mindre justeringer gjort av HS i møte, ble 
følgende forslag lagt frem til votering:  
 
1) Hovedstyret gir sin tilslutning til at 

navneendringen fra Grimstad Normisjon til 
Norkirken Grimstad som er gjort i utvalgets 
forslag, er i samsvar med årsmøtets vedtak i 
2017/2018. Hovedstyret mener at dette kan 
endres i lovene, og at det ikke er nødvendig å gå 
tilbake til årsmøtet med dette spørsmålet.  
 

2) Hovedstyret gir sin tilslutning til at utvalgets 
tolkning av årsmøtevedtaket og den praksis som 
har etablert seg mht. funksjonstid for medlemmer 
av styret, er i samsvar med årsmøtets intensjon. 
Hovedstyret mener derfor at det er i tråd med 
årsmøtets vedtak når det står at hovedstyrets 
«seks medlemmer velges for en periode på to (-2-) 
år, med mulighet for gjenvalg inntil to (-2-) 
ganger.» Hovedstyret mener at dette kan endres i 
lovene, og at det ikke er nødvendig å gå tilbake til 
årsmøtet med dette spørsmålet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3) Hovedstyret gir sin tilslutning til utvalgets endring 

av §6 om Styrets konstitusjon, oppgaver og ansvar. 
Hovedstyret er av den oppfatning at endringene er 
i samsvar med årsmøtets vedtak i 2017/2018. 
Hovedstyret mener at dette kan endres i lovene, 
og at det ikke er nødvendig å gå tilbake til 
årsmøtet med dette spørsmålet. 
 

4) Hovedstyret mener at betegnelsen «hovedstyre» 
erstattes med betegnelsen «styre» på Norkirkens 
øverste valgte organ. Dette er en logisk 
konsekvens av årsmøtets vedtak i 2017/2018 der 
en har avviklet strukturen med «åndelig 
lederskap» og «driftsstyre» og «hovedstyre», og 
erstattet dette med ett valgt organ.  
I lovene benyttes pr. i dag både betegnelsen 
«styre» og betegnelsen «hovedstyre».  
Hovedstyret mener at betegnelsen på det øverste 
valgte organet må være det samme gjennom hele 
loven og at en altså benytter betegnelsen «styre». 
Hovedstyret betrakter dette som en ren 
«språkvask», og mener at dette kan endres i 
lovene, og at det ikke er nødvendig å gå tilbake til 
årsmøtet med dette spørsmålet. 
 

5) Hovedstyret vil i forbindelse med årsmøtet i 2020 
legge fram en sak for årsmøtet der en foreslår at 
§8 om IMI-huset går ut.  
 

6) I forbindelse med oppdatering av Norkirkens lover 
har hovedstyret registrert at §4 om Årsmøtet bør 
klargjøres og presiseres når det gjelder valgkomité 
slik at det fremkommer i lovene at denne skal 
velges av årsmøtet. Hovedstyret vil i forbindelse 
med årsmøtet i 2020 legge fram en sak for 
årsmøtet der en foreslår at valg av valgkomité 
lovfestes.   
 

7) I forbindelse med oppdatering av Norkirkens lover 
har hovedstyret registrert at §3 om Medlemskap 
bør presiseres når det gjelder alder for 
voksenmedlemskap. Denne paragrafen bør også 
omtale barnemedlemskap og medlemskap i F13. 
Hovedstyret vil i forbindelse med årsmøtet i 2020 
legge fram en sak for årsmøtet som omhandler 
dette.  
 

8) I forbindelse med oppdatering av Norkirkens lover 
har hovedstyret registrert at §6 om Styrets 
konstitusjon, oppgaver og ansvar bør suppleres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
med følgende ansvar for styret: - føre protokoll 
over kirkelige handlinger. Hovedstyret vil i 
forbindelse med årsmøtet i 2020 legge fram en sak 
for årsmøtet som omhandler dette. 
 

 

 

 

9) Hovedstyret ber lovutvalget v/Lars Gundersen og 
Åge Løsnesløkken arbeide videre med 
vedtakspunktene 5-8, og utarbeide en sak for 
årsmøtet 2020.   

 
10) Hovedstyret ber pastoren om å informere 

valgkomiteen på følgende punkter: 
- Ifølge Norkirkens lover skal det bare velges to 

vararepresentanter til styret 
- Ifølge Norkirkens lover skal ikke husstyret velges 

av årsmøtet. 
 
 
Navn på de forskjellige rom i Norkirken Grimstad  
Knut Hernes la fram et innkommet forslag om å bruke 
betegnelsen Hovedsal, Lillesal, Øvresal på de tre store 
rommene i Norkirken, samt Møterom 1 (Lyddempet 
rom ved siden av Hovedsalen)  og Møterom 2, 3 og 4 
(Grupperommene i 2. etg.) 
  

HS slutter seg til Lov-
utvalgets arbeid pkt. 1 – 
8.  
Forslagene fra lovutvalget 
– med de endringer som 
ble gjort i møte - ble 
enstemmig vedtatt.  
 
 
Forslag pkt. 9 ble 
enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Forslag pkt. 10 ble 
enstemmig vedtatt.  
 
 
 
 
 
 
HS vedtar navnene på de 
ulike rommene slik det 
ligger i forslaget.  
Hilde orienterer 
Marianne Rindli som 
lager dørskilt  

 Juletrefesten – Hvem tar ansvar? 
Knut Hernes har utfordret noen konkrete til å ta 
ansvar for festen. HS avventer svar på utfordringen.  
 

 
HS tar orienteringen til 
etterretning.  

 Interiørkomite (IK)-    Status ved Kristin Haga  
Kristin Haga orienterte.  
Gardiner er på plass i Lillesalen.  
BiG Forum har gitt gode tilbakemeldinger på 
gardinene. 
Det er gitt midler til lerret i Lillesalen. Det arbeides 
med å male frontveggen i en annen farge enn hvit. 

 
 
 
 
 
HS tar orienteringen til 
etterretning.  

 Teknisk-komite - Lys/ lyd: Status- Leder? Oddbjørn 
Haugeto 
Oddbjørn orienterte om status.  

 
HS ber Oddbjørn H følge 
denne saken videre.  

 Basar – Status - Kort info fra Hilde Frivold  
    

HS tar orienteringen til 
etterretning.  



 
 Oppfølgning av undergrupper/ komiteer  

Menighetsweekend – Åge Løsnesløkken 
F13 – Åge Løsnesløkken 
Teknisk komite – Inntil videre; Oddbjørn Haugeto 
  

 
HS vedtar nevnte 
ansvarsfordeling  

 Status Bønnearbeidet – Åge Løsnesløkken informerer 
Det legges opp til bønnemøter hver andre 
torsdagskveld i måneden.  

 
HS tar orienteringen til 
etterretning.  

 Vasking av kirken 
Burmeserkirkene har sagt at de må si nei til videre 
vask ved utgang november.  
Knut Hernes har utfordret et ektepar til å ta ansvar for 
vask, f.eks. med en frivillig ordning blant medlemmer 
innenfor alderssegmentet 40+/-.  
 
Oppdatering omkring strategiarbeidet 
Ingunn S. Valbø orienterte. 
 

 
HS tar orienteringen til 
etterretning. 
 
 
 
 
HS tok orienteringen til 
etterretning. 

 

Ref. 
Åge Løsnesløkken 


