
REFERAT FRA STYREMØTE 

NORKIRKEN GRIMSTAD 
 

Sted:  Øvresalen, Norkirken Grimstad 

Tid:  Mandag 08. juni 19.00 – 22.00 

 

Til stede: Knut Hernes, Oddbjørn Haugeto, Hilde Frivold, Helle Foldøy, Stig Tore 

Aaberg, Geir Ivar Bjerkestrand, Kristina Bjarnastein, Kristin Haga, Åge 

Løsnesløkken. Morten Høie deltok også på møtet.  

 

Forfall: Frode Nilsen  

 

 

 

 

Sak 1  Referat fra forrige møte 

 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 

Styret ber om at styrets medlemmer heretter sender tilbakemelding til 

møtereferent og godkjenner/underkjenner møtereferatet så raskt som mulig, 

etter at referatet er sendt ut.  

 

 

Sak 2  Orienteringssaker 

  Utleie status. Åge L orienterte. 

  Drift i vår. Knut H orienterte. 

 

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

 

Sak 3  Drift Norkirken Grimstad 2020 

  Samtale om drift sommer og høst.  

 

  Tilbud for barn ved gudstj. fra 16. august (Deretter de aktuelle søndagene) 

  Kirkekaffe med pinne-is, 6. sept. (Deretter kirkekaffe hver søndag) 

  Fellesgudstjenesten med burmesermenighetene går ut 13. sept. 

  Konfirmantpresentasjonsgudstjeneste 20. sept. går som planlagt.  

Menighetsweekend 25 - 27. sept. går ut. Styret vil komme tilbake til 

muligheten for en aktivitetsdag høsten (eksempelvis 13. sept.) 

Knut Hernes arbeider videre med en komité for en aktivitetsdag.  

Styret utfordrer også F13 til å delta på denne dagen.  

Konfirmasjon går som planlagt lørdag 10. oktober i Norkirken.  

Fellesgudstjenesten (Bibeldagen) 11. oktober går ut. Åge L samtaler med Kjetil 

Haga om en felles gudstjeneste med BiG i hallen denne søndagen.  

Basaren 7. november planlegges som normalt.  

  Planlagt julekonsert 29. november planlegges som normalt.  

 

Vedtak: Styret slutter seg til den planen som er presentert over.  

 



Sak 4  F13 – Status – Drift – Sommer – Ledere – høsten 2020 

  Morten Høie orienterte om arbeidet i vår og sommer.  

  F-13 samlinger på Zoom, og en samling ute med 50 deltakere.  

Det arbeides med alternativt opplegg første uka i august som erstatning for 

Danmarkstur.  

Høsten for F13 planlegges som normalt.  

Planlegger lederkurs for 10. klasse og oppover til høsten, evt. sammen med 

regionen.  

 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 

 

 

Sak 5  Konfirmasjon 

  Morten orienterte om status for konfirmantkull 2020/21.  

Foreløpig er seks påmeldte.  

 

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning, og anbefalte at det kjøres en annonse i 

Grimstad Adressetidende, og det avlegges et besøk på DRUS. 

 

 

Sak 6  Ettåring 

  Morten orienterte. Foreløpig har vi ikke fått på plass en ettåring.  

 

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning. 

 

 

Sak 7  Kommersiell utleie 2020.  

  Knut Hernes orienterte om status.  

  Tommy Land har overtatt som leder av BCG fra nyttår.  

 

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

 

Sak 8  Økonomisituasjonen pr. dato 

  Oddbjørn Haugeto orienterte.  

 

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.   

 

 

Sak 9  Retningslinjer for eiendommen-Norkirken Grimstad 

Forslag til retningslinjer med kommentarer fra Husstyret utsendt i forkant av 

møtet.  

Knut Hernes orienterte om møte med Husstyret.  

 

Vedtak: Styret ber Arbeidsutvalget utarbeide et ferdig forslag til retningslinjer til neste 

møte på grunnlag av de signalene som kom frem i møtet.  

 

 

 

 



Sak 10  Strategiarbeidet 

  Knut H innledet til en kort samtale.  

  Saken drøftet.  

     

Vedtak: Styret vil legge opp til et eget møte der strategiarbeidet er hovedsaken over 

sommeren. 

 

 

Sak 11  Styremøter til høsten 

   

Vedtak: Mandag 17. august kl. 19.00  Ordinært styremøte 

  Mandag 7. september kl. 19.00  Hovedsak i møte, strategi 

  Mandag 5. oktober kl. 19.00   

  Mandag 26. oktober kl. 19.00  

  Mandag 23. november kl. 19.00 

 

 

 

Ref.  

Åge L 

 


