
 

Referat fra Styremøte   04.02. 2020 
Norkirken Grimstad, kl. 18.30 

Til stede: Knut Hernes, Oddbjørn Haugeto, Stig Tore Aaberg, Kristin Haga, Ingunn Valbø, 

  Åge Løsnesløkken 

Forfall:  Hilde Frivold, Karen Landmark 

 

Åpning:  Kort ord for dagen / bønn ved Åge L  

 

Saker: Bakgrunn  Vedtak  

 Godkjenning av Referat og innkallelse  

 

Referat fra forrige møte 

og innkalling godkjent.  

  Orienteringssaker 

- Morten ansatt 50 % i Region Agder 

Knut Hernes orienterte. 

 

- Møte, mellom Region - BiG – NG 

Knut Hernes orienterte. 

 

- Sommerstevne, Sommer i Sør 

Knut Hernes og Åge Løsnesløkken 

orienterte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orienteringene tas til 

etterretning  

 

 Strategi og handlingsplan  

Statusoppdatering av Ingunn Valbø - Karen 

Landmark og Åge Løsnesløkken  

 

 

Styret sluttet seg til 

fremlagte 

saksfremstilling som 

blir sendt ut til 

årsmøtet. 

  

 Økonomi 

- Oppsummering Ekstraordinær 

generalforsamling 

Mange opplevde møtet som positivt. Den 

krevende likviditetssituasjonen betraktes 

ikke som uoverkommelig. 

 

Siden møtet har det pr. dato kommet inn 

500 000 kr. i lån og 250 000 kr. i gave.  

Styret håper å få inn ytterligere 2-300 000 

kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret ber Åge L lage 

en oppsummering fra 

møtet på grunnlag av 

referatet som sendes ut 

til medlemmene. 

Som vedlegg skal også 

veiledning til kirkens 

hjemmeside vedr. 

givertjeneste være med. 

 

 

Styret tar saken til 

orientering. 



 
- Søknad momskompensasjon 

Oddbjørn Haugeto orienterte om status 

mht. klagebrev.  

 

- Likviditetssituasjonen 

Consto har nå fått utbetalt 300 000, av 

sluttregningen på 400 000.  

Løfter om lån og gaver (se pkt. 1 over) 

skaper inntil videre en nødvendig buffer 

som gjør det forsvarlig å betale ut 

utestående. 

 

- Regnskap 2019 

Arbeidet med å avslutte regnskapet er 

pågående, og vil bli ferdig til før 

årsmøtepapirene sendes ut medio februar. 

 

- Budsjett.2020 

Budsjettet blir nå detaljgjennomgått før det 

sendes ut med sakspapirene til årsmøtet i 

medio februar.  

 

 

 

 

- Søknad avdragsutsettelse  

Etter anbefaling og innspill fra 

ekstraordinær generalforsamling vil styret 

søke om to års avdragsutsettelse. Dersom 

en kommer i en likviditetssituasjon og et 

gavenivå som tilsier det, kan en likevel 

starte med nedbetaling før to år er gått.  

 

- Givertjeneste 

Knut orienterte.  

«Operativ Innsamlingsgruppe» samles rett 

etter vinterferien for å sikre best mulig 

oppfølging av medlemmer som har sagt at 

de vil øke sin givertjeneste.  

 

- F13 – regnskapsførsel 

Oddbjørn Haugeto orienterte.  

  

 

Styret tar saken til 

orientering.  

 

 

Styret tar saken til 

orientering.  

 

 

 

 

 

 

Styret tar saken til 

orientering.  

 

 

 

Styret tar saken til 

orientering.  

 

 

 

 

 

 

Knut H tar kontakt med 

Jostein Reiersølmoen 

og utfordrer ham på å 

skrive søknad til 

Sparebanken SØR om 

avdragsutsettelse i to år. 

 

 

Styret tar saken til 

orientering.  

 

 

 

 

 

Åge oppdaterer Morten 

på status, og foreslår 

videre prosess.  

 

 Lovendringer - Åge Løsnesløkken  

 

Endring av lovens §8 

 

 

Styret foreslår at bruk 

av bygningen 

Norkirken ikke er del 



 
 av lovverket, men at 

dette trekkes ut som 

egne retningslinjer for 

bruk av bygg. Disse 

skal være vedtatt av 

årsmøtet.  

Åge L utformer 

problemstilling og 

forslag til vedtak i 

saksfremstillingen. 

 

 Årsmøtet   

Årsrapport – nøkkelpersoner – Datoer for 

utsendelse av info.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info fra valgkomiteen    

Knut Hernes orienterte.  

 

Hvordan tenker vi fremtidig styrearbeid skal 

være? Arbeidsfordeling Styret vs. FU  

 

 

Vedtak: 

Knut finner mannskap 

til lys/lyd 

Knut lager innkalling 

med saksliste. Sender til 

Åge.  

Oddbjørn/Åge lager 

ferdig sakspapirer 

- Årsmelding 

- Lovsak 

- Strategi 

- Budsjett 2020 

- Regnskap 2019 

- Revisorrapport? 

- Evt.  

Knut finner mannskap 

til ordstyrer, bisitter, 

referenter.  

 

 

 

 

Styret vil komme 

tilbake til en mer 

rasjonell fordeling av 

oppgavene etter 

årsmøtet i forbindelse 

med konstitueringen.  

 

 - Partnermenighet, Laget 

Jfr. tidligere sak.  

 

 

 

- Retningslinjer for Voksenledere 

Sak utsendt tidligere i dag fra Morten H.  

 

 

Saken utsatt. 

Åge L drøfter saken 

med Morten H.  

 

Styret slutter seg til de 

oversendte dokumenter.  

 



 
 

- Kunngjøringer i kirken 

Styret har med jevne mellomrom spørsmål 

fra andre organisasjoner og 

interessegrupper som ønsker å bruke vår 

kirkes gudstjeneste til å reklamere for sine 

arrangementer.  

 

 

 

Vedtak:  

Når det gjelder 

kunngjøringer i kirken, 

er det normalt kirkens 

egne arrangementer 

som tas særlig fram her. 

Norkirken har 

imidlertid en 

oppslagstavle ved 

inngangen hvor det er 

mulig å henge opp 

plakat e.l. 

 

 

Ref. 

Åge L  


