
 

Referat fra styremøte   29.10. 2019 
 

Norkirken Grimstad kl. 18.00  

Til stede: Knut Hernes, Oddbjørn Haugeto, Karen Landmark, Ingunn S. Valbø,  
Stig Tore Aaberg og Åge Løsnesløkken. 

Forfall: Hilde Frivold, Kristin Haga, 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 innkalling  Referat og innkalling 
godkjent 

 Orienteringssaker  
- Soul Children weekend –  

Stig Tore A. orienterte. Vellykket 
arrangement. Norkirken fungerte i den 
funksjonen som det ble brukt til.  

 
 
 
 

- Vask bygget – status  
Arbeidet er i gang.  

 
 
 
 
 
 

- Basar- status    
Styret har fått tilbakemelding om at basaren 
er i rute.  

 
 

- Møte Tommy Land (BCG) og Knut Hernes 
Knut orienterte fra møtet.  
Ronny Sandberg er ansatt som salgs- og 
markedssjef i BCG.  

 
- Valgkomiteen  

Valgkomiteen har konstituert seg med Fredrik 
Eriksen som leder, og Maria Vålandsmyr og 
Kurt Hjemdal som medlemmer 

 

 
Styret understreket at det 
er viktig at brannvern blir 
ivaretatt og at frister 
overholdes. Alle 
leietakere som skal 
overnatte, må forholde 
seg til husstyret.  
  
Styret er takknemlig for 
at Kristina og Petter 
Bjarnastein har påtatt seg 
ansvaret for vasking, og 
oppfordrer medlemmer 
til å melde seg i denne 
oppgaven. 
 
Styret ser fram til basaren 
og er takknemlig for det 
arbeidet som 
basarkomiteen gjør.  
 
Styret tok informasjonen 
fra Knut H til etterretning. 
 
 
 
Styret tok informasjonen 
til etterretning.  
 



 
 Økonomi  

- Status pr dd: Oddbjørn Haugeto  
Prognosene for 2019 viser at inntektene for Norkirken 
er 500 000 kr lavere enn budsjettert, mens inntektene 
er ca. 100 000 kr lavere enn budsjettert. Avviket på 
400 000 innebærer at Norkirken går mot en 
likviditetskrise dersom en ikke får en økning i 
inntektene.  
 
 
MOMS søknaden- status: Oddbjørn Haugeto   
Oddbjørn orienterte at Norkirken nå er kommet inn i 
momsregisteret.  
 
Medlemskontingent 2019 og 2020 
 
 
Givertjenesten – Knut Hernes informerte 

Styret vedtar: 
Det innføres innkjøps-
stopp på alle kjøp som 
ikke er nødvendig for den 
daglige driften i 
menigheten.  
Det avventes med å 
overføre midler til 
Normisjon regionalt og 
sentralt inntil 
momskompensasjonen 
utbetales (forhåpentligvis 
i desember måned). 
Det arbeides med å få inn 
all innbetaling på 
medlemskontingent for 
2019.  
Styret ønsker at 
medlemskontingent for 
2020 sendes ut i februar 
måned.  
Det foretas en offensiv i 
møte med medlemmene 
med tanke på 
givertjeneste 
(nyetablering eller økt). 
Kontakten vil bli tatt pr. 
tlf. i november mnd.  
 

 Medlemsmøte 12. november kl. 20.00 
Dagsorden                     

- Work Shop, arbeid med strategiplan 
- Orientering om økonomisk situasjon 
- Andre orienteringer 
-  

 
Styret vedtok oppsatte 
plan.  

 Juletrefesten 
Fam. Midtbø tar ansvar for koordinering av 
juletrefesten 28. desember kl. 17.00.  
 

 
Fam. Midtbø tar ansvar 
for juletrefesten 28. 
desember kl. 17.00.  

 Interiørkomite (IK)    
Status ved Knut Hernes  

 
Styret tok orienteringen 
til etterretning. 

 Årsmøtet -        
Årsrapport – nøkkelpersoner  

- Funksjoner under årsmøtet ble drøftet og 
styremedlemmene fordelte div forespørsler til 
sentrale oppgaver.  

- Det arbeides med strategi og handlingsplan i 
komiteen. 

 

 



 
Aktuelle saker til Årsmøtet: 

- Sommer i Sør 2021 
- Lovsaker, oppdatering av lovverk 
- Kontingent for medlemskap 
-  

 Neste styremøte onsdag 20. nov. kl. 19.30.  

 
Ref.   
Åge L 


