Referat fra årsmøte den 13.03.16
Fremmøte: 67 personer
Åpning
- Gordon Valen innledet med refleksjoner over Joh. 6, 66-69.
- Menighetsmedlemmer som var gått bort i 2015 ble minnet. Det var Agnes O. A. Berg og
Albert P.F. Saltvedt.
– Nye medlemmer ble presentert og ønsket velkommen.
Sak 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble vedtatt
Sak 2 Konstituering av årsmøtet
Helge Austerheim ble foreslått og valgt til møteleder
Anne Kallevik ble foreslått og valgt til sekretær
Lajla Berget Pettersen og Øyvind Måge ble foreslått og valgt til protokollister
Kjetil Sande og Gunnar Lervåg ble foreslått og valgt til tellekorps
Sak 3 Årsberetning 2015
Austerheim oppsummerte styrets årsberetning samt at han presenterte ansatte oversikten for
2015.
Vedtak: Årsberetningen ble godkjent uten merknader.
Sak 4 Statistikk
Merknad til pkt 4.2 medlemsbevegelser:
Medlem i trossamfunnet betyr at en person både er innmeldt i misjonsforbundet sentralt og
som medlem i Haugesund misjonskirke. Dette medlemskapet generer offentlig støtte til
menigheten. Alternativt kan en stå som medlem i Haugesund misjonskirke uten å være
medlem i trossamfunnet.
Vedtak: Statistikk for 2015 ble godkjent.
Sak 5 Forstanderens årsvurdering 2015
Vedtak: Årsvruderingen ble godkjent.
Sak 6 Menighetskalenderen 2015
Vedtak: Menighetskalenderen ble godkjent.
Sak 7 Årsrapporter fra Misjonsforbundet UNG- gruppene
Speidernes årsrapport ble som avtalt fremlagt for årsmøtets medlemmer.
Vedtak: Årsrapportene ble godkjent.
Sak 8 Årsrapporter andre grupper
Det ble fremmet ønske om at det i fremtidige årsberetninger blir tatt inn en rapport fra
cellegruppearbeidet.
Vedtak: Årsrapporter ble godkjent med innspill om utvidelse.
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Sak 9 Presentasjon av planer frem over
Informasjonssaker
- Styret klarer ikke å fylle alle menighetens delegater til misjonsforbundets
generalforsamling 5.-8. mai 2016. Menighetsmedlemmer som ønsker å stille som delegat
bes melde sin interesse til styreleder Svein Hetland.
- Haakon Rønnestad ble under NMU speidernes korpsting i helgen valgt til leder for
speidernes korpsstyre.
Alpha kurs høsten 2016
Det ble vist en introduksjonsvideo om Alpha. Hans Jørgen Dahl informerte om at styret har
vedtatt at menigheten i høst skal arrangere Alpha kurs. Dahl leder dette arbeidet, og ba dem
som ønsker å være med i en tjeneste ifht kurset å møte til første forberedelsessamling som
blir den 14.04.16. Det vil bil i alt 3 slike samlinger i vår. Oppgavene det trengs folk til under
kurset er kjøkkentjeneste, gruppeledere og assisterende gruppeledere.
Ansatte i barne- og ungdomsarbeidet
- Styret ønsker å engasjere en ettåring i 2016/17. Bakgrunnen for dette er at det forventes
vekst i UNG og at vi må være klar til å serve det. Ordningen med ettåring er budsjettert å
koste kr 120.000,- og er lagt inn i budsjettet for 2016. Dersom noen i menigheten har
hybel/leilighet til leie bes de kontakte styret.
- Ingrid L. Hofstad ble presentert som menighetens nye barne- og ungdomsarbeider. Hun er
ansatt i 60 % stilling og starter opp i jobben i august. Stillingen skal ha et overordnet ansvar
for barne- og ungdomsarbeidet med utgangspunkt i ”Levende tro” (Misjonsforbundets
trosopplæringsreform.) Videre vil stillingsinstruksen bli utarbeidet i samarbeid med
Hofstad.
Innspill: Det kom innspill fra menigheten om at barne- og ungdomsarbeiderstillingen må
vurderes utvidet til 100 %, og det ble fremmet ønske om at Hofstad skal være med å
inspirere de frivillige i alle avdelingene av barne- og ungdomsarbeidet.
Det ble også fremmet ønske om at speiderne og Between bør får mer synlig plass på ”Alle
sammen gudstjenestene”, da dette vil kunne virke styrkende for deltakerne og
evangliserende for foresatte.
I tillegg ble det uttalt at tiden er inne for å se på utvidelse av staben ifbm at vi rigger til
vekst. Forslaget var da først å utvide med en administrativ leder og en musikkpastor.
Ferdigstilling av 2. etasje til barne- og ungdomsarbeid (”Rigge til vekst”)
Torfinn Thorsen presenterte behov for bygningsmessige tilpassninger av kirkebygget for å
møte veksten vi opplever i barnearbeidet. Han viser til at fokus på barnearbeid er med å
legge grunnlag for generell vekst i menigheten. For å møte fortsatt vekst må vi ha attraktive
og tilrettelagte lokaler for barna samt plass til nye på møtene våre. Budsjetteringer for
utbedringer av 2. etasje er på kr 250.000,-.
Innspill: Det kom innpill om at alle undergruppene i barne- og ungdomsarbeidet bør få
komme med innspill ifht sine behov ifbm utbedringen av 2. etasje, samt at det gjerne bør
engasjeres arkitekt ifbm utbedringen.
Videre ble styret oppfordret til å sjekke ut muligheten for å kjøpe nabotomten til kirka, og
gjerne se til IMI-Stavangers løsning for flerbruksbygg. Det kom også en oppfordring om at
det bør utarbeides en helhetlig strategiplan med tanke på å rigge til vekst. I en slik plan ble
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det gitt oppfordring om bl.a. å se på økning av antall gudstjenester. Møteleder vil ta med
innspillene tilbake til styret.
Organisasjonskart for menigheten
Kjetil Sande presenterte skissen til menighetens nye organisasjonskartet som styret jobber
med å utarbeide. Målsettingen med dette arbeidet er:
- å frigjøre staben til å ivareta de pastorale tjenestene og til å jobbe med motiveringsarbeid
- at alle frivillige skal føle tilhørighet, se at de er en del av en større helhet og hvem som er
deres leder.
- å gjøre menighetens tjenesteområder selvrekrutterende ved at hvert tjenesteområde har sin
ansvarlige. Valgkomiteen skal ikke ha dette ansvaret lenger.
Sande ønsker gjerne innspill ifht det videre arbeidet med organisasjonskartet.
Innspill: Det ble fremmet ønske om flere menighetsmøter gjennom året hvor en bl.a. kan ha
presentasjon tjenester. Møteleder tilbakemeldte at styret ser behov for å ha en mer løpende
informasjon med menighetens medlemmer og at dette er en sak som skal opp på først
kommende styremøte.
Sak 10 Økonomi
Orve Kjetil Ingvaldsen presenterte regnskapet for 2015 og kunne vise til et økonomisk
overskudd på kr 607.419,-.
Ingvaldsen fremla også forslag til budsjett for 2016.
Innspill: I forbindelse med budsjettgjennomgangen kom det forslag om å prioritere
stabsutvidelse fremfor å vedta handlingsregelen.
Vedtak: Regnskapet for 2015 ble godkjent. Forelagte budsjett for 2016 ble vedtatt samt
Handlingsregelen for nedbetaling av lån på kirkebygg. Handlingsregelen innebærer at det
skal nedbetales et årlig beløp som tilsvarer minimum 50% av årsresultatet. Regelen krever
vedtak fra årsmøte for å oppheves.
Sak 11 Valg
11.1 Valgkomite
Vedtak: Følgende medlemmer ble valgt til valgkomite for årsmøte 2017:
Svanhild Sortland (leder)
Håkon Gangsøy
Øyvind Måge
Svanhild Fauske
11.2 Intern revisor
Vedtak: Odd Kjell Ingvaldsen ble valgt som intern revisor for regnskapsåret 2016.
…………………………………
Anne Kallevik
sekretær
……………………………………
Lajla Berget Pettersen
protokollist

………………………....
Øyvind Måge
protokollist

