
 

Referat fra Styremøte   15.01. 2020 
Norkirken Grimstad, kl. 1930 
 
Tilstede:  Oddbjørn Haugeto, Stig Tore Aaberg, Karen Landmark, Hilde Frivold, Knut Hernes, 

Kristin Haga og Åge Løsnesløkken 

Forfall:  Ingunn S. Valbø  

 

Åpning: Kort ord for dagen / bønn v/Stig Tore Aaberg 

 

Saker: Bakgrunn  Vedtak  

 Godkjenning av Referat og innkallelse  Referat og innkallelse 

godkjent. 

 Orienteringssaker     

- F13  

Knut Hernes orienterte om status.  

 

- Basar- status    

Dato er satt til 7. november 2020 

Det er behov å rekruttere inn i komiteen to, tre 

nye medlemmer. 

 

 

Tas til orientering.  

  

 

Styret er meget tilfreds 

med avviklingen av 

høstens basar.  

Basaren settes opp som 

orienteringssak på 

årsmøtet med utfordring 

til å gå inn i komiteen.  

 Strategi og handlingsplan  

Statusoppdatering av Ingunn Valbø, Karen Landmark 

og Åge Løsnesløkken.  

Åge Løsnesløkken gav orientering om status. Forslag 

til visjon og verdier er nå ute hos undergrupper for at 

disse skal utarbeide handlingspunkter til enkle 

handlingsplaner for sine områder.  

 

 Tas til orientering. 

 Hovedsak: Økonomi 

Oddbjørn Haugeto orienterte.  

• Søknad momskompensasjon 

Norkirken har fått tilbakemelding fra 

Skatteetaten vedr. momsrefusjon. Etter at 

Norkirken etter søknad var blitt registrert i 

momsregisteret, har nå Skatteetaten snudd og 

avvist kravet på tilbakebetaling av momsen. 

Vedtaket vil bli påklaget av Norkirken. 

 

• Likviditetssituasjonen 

Kulepunkt 1 (over) innebærer at Norkirken vil 

gå inn i en periode der likviditetssituasjonen 

vil være krevende. 

Dette innebærer at budsjettet for inneværende 

år vil preges av stor sparsomhet på alle 

områder.  

 

 

 

Styret ber om at det 

engasjeres advokat som 

påklager vedtaket fra 

Skatteetaten.  

 

 

 

 

 

Knut Hernes tar kontakt 

med Region Agder og gir 

en oppdatering av 

situasjonen.  

Åge Løsnesløkken tar 

kontakt med 

innsamlingskontoret i 

Normisjon mtp enklere 



 
 

 

Det arbeides med en søknad til Sparebanken 

Sør om 12 mnd. avdragsfrihet fra august 2020.  

 

 

 

• Regnskap 2019 

Regnskapet foreligger ikke pr. dato. 

 

• Budsjett.2020      

Forslag til budsjett ble fremlagt i møte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ekstraordinær generalforsamling 

Onsdag 29. januar kl. 19.00 

 

mulighet for 

givertjenesten via nettet.  

 

Knut Hernes tar ansvar 

for at det sendes søknad 

om utsatt avdragsfrihet til 

Sparebanken Sør.  

 

 

 

Styret vedtar det 

fremlagte budsjettet for 

2020. Styret ber likevel 

Oddbjørn Haugeto og 

Åge Løsnesløkken om å 

vurdere budsjettdetaljene i 

lys av resultatregnskapet 

for 2019 og evt. gjøre 

mindre, nødvendige 

endringer. Budsjettet 

legges fram for årsmøtet 

på vanlig måte.  

 

Styret vedtar å innkalle til 

en ekstraordinær 

generalforsamling. 

Styret ber Oddbjørn 

Haugeto og Åge 

Løsnesløkken formulere 

innkalling inkl. 

informasjon til styrets 

medlemmer.  

  

 Lovendringer  

Åge Løsnesløkken innledet til samtale. 

Styret utsetter saken, men ber Åge L om å oversende 

materiell (lovverk, sakspapir) til forberedelse for neste 

møte.  

 

 

Saken utsatt 

 Årsmøtet, 7. mars 2020 

Varsel om årsmøte den 7. mars sendes ut til 

medlemmene. Saker må være meldt inn til årsmøtet 

innen en (-1-) mnd. før årsmøtet, altså 7. februar. 

Sakspapirer til årsmøtet sendes ut to-tre uker før 

årsmøtet.  

 

 

 

 Samarbeidsmøte mellom BiG, Region og Norkirken 

Styret drøftet div. saker som de ber Norkirkens 

representanter vurdere å ta opp på møtet.  

 

 

Ref. 
Åge L  


