
 

 

REFERAT FRA STYREMØTE   (A) 
NORKIRKEN GRIMSTAD 
 

Dato:  9. mars 2020, kl. 20.00 

 

Til stede:  Knut Hernes, Helle Foldøy, Hilde Frivold, Kristin Haga, Stig Tore 

Aaberg, Oddbjørn Haugeto, Geir Ivar Bjerkestrand, Kristina 

Bjarnastein, Frode Nilsen og Åge Løsnesløkken 

 

 

 

Innledning med Guds ord og bønn 

 

 

 

Sak 1  Konstituering 

  Valg av nestleder. Knut Hernes foreslo Oddbjørn Haugeto.  

Valg av saksforberedende utvalg. Knut Hernes foreslo Oddbjørn 

Haugeto, Hilde Frivold og Åge Løsnesløkken. 

 

Vedtak: Oddbjørn Haugeto ble enstemmig valgt til nestleder.  

Styret vedtok enstemmig at det blant styrets medlemmer ønskes et 

saksforberedende utvalg for styret. Styret ber om at det utarbeides 

et mandat/arbeidsbeskrivelse for dette utvalget til neste styremøte. I 

denne forbindelse skal det også legge fram forslag på hva dette 

utvalget skal hete (tidl. Forretningsutvalget).  

Oddbjørn Haugeto, Hilde Frivold og Åge Løsnesløkken ble 

enstemmig valgt inn i det forberedende organet sammen med leder 

Knut Hernes.  

   

 

Sak 2  Møtedatoer for vårsemesteret, styremøter 

 

Vedtak: Torsdag 16. april 19.00 – 21.30 

  Torsdag 7. mai 19.00 – 21.30 

  Mandag 25. mai 19.00 – 21.30 (styremøte, evt. Ekstra.gen.fors.) 

  Mandag 8. juni 19.00 – 21.30 

 

 

 



Sak 3  Valg og valgresultat etter årsmøtet 

Styret gjennomgikk valget fra årsmøtet, og konstaterte at det i 

forbindelse med forberedelse og gjennomføring av valgene, ble 

gjort feil.  

 

Vedtak: I forbindelse med utsendelse av referatet fra årsmøtet, bes pastoren 

om å gi en orientering til Norkirkens medlemmer for å klargjøre de 

formelle feil som ble gjort i årsmøtet under valget.   

 

 

Sak 4 Strukturer på råd og grupper 

 Styret drøftet behovet for opprydding når det gjelder råd, komiteer 

og utvalg i Norkirken.  

Styret ser behov for at det så snart som mulig utarbeides 

retningslinjer for bygget, jfr. vedtak i årsmøtet om dette, som kan 

vedtas på en ekstraordinær generalforsamling. Foreløpig dato på en 

slik samling settes til 25. mai d.å.   

Ved en ekstraordinær generalforsamling bør også valg av komplett 

valgkomité foretas (se vedtak i sak 3 over).  

 

Vedtak: Styret ber det saksforberedende utvalget (se sak 1) om å utarbeide 

forslag til retningslinjer for bygget, til neste styremøte.  

 Knut Hernes bes kontakte valgkomiteen for å få kvalitetssikret 

status når det gjelder kandidater til ny valgkomité.  

 

 

Sak 5  Avvikling av betalingsterminal og endring av VIPPS 

  Styret drøftet sakene.  

  

Vedtak: Styret vedtar at betalingsterminalen avvikles, og ber Oddbjørn 

Haugeto og Åge Løsnesløkken tilse at dette skjer før sommeren på 

økonomisk mest gunstige måte.  

 Styret vedtar at VIPPS oppgraderes slik at gaver kan gis med 

skattefradrag. Oddbjørn Haugeto ber Frid Sissel Reiersølmoen følge 

opp dette.  

 

 

Ref. 

Åge L 


