Kort referat fra menighetsmøte 28.05. kl 12.30.
Informasjon fra Misjonsforbundets generalforsamling 5.-8. mai 2016.
Fra menigheten vår deltok to delegater og to ansatte.

- Vår musikkarbeider, Torfinn Thorsen, ble sammen med seks andre ordinert til pastor i
Misjonsforbundet. Se http://misjonsforbundet.no/GF16ordinert.

- Generalforsamlingen vedtok å skifte navn fra Misjonsforbundet til Misjonskirken Norge. Dette
trer i kraft fra 30. september 2016. Mer info her: http://misjonsforbundet.no/historiskvedtak
- Generalforsamlingen vedtok endring i anbefalte vedtekter for menighetene. Misjonsforbundet
anbefaler at menighetene gir 10% av sine inntekter til fellesarbeidet. I tillegg anbefaler de at vi
gir 1% av inntektene til Misjonsforbundet UNG. Menighetens styre kommer tilbake med evt. sak
om å ta dette inn i vedtektene til Haugesund misjonsmenighet.
- Det ble valgt nytt hovedstyre for Misjonsforbundet for perioden 2016-18. Irene Lervåg fra vår
menighet gikk ut. Hans Jørgen Dahl, også fra vår menighet, ble valgt inn som 1. vara.
- Annen aktuell info se her: http://misjonsforbundet.no/GF16vedtak
Menighetens økonomi.
Kort statusrapport: De faste inntektene er stabile. Kollektene er litt lavere enn budsjettert. Kasserer
Orve Kjetil Ingvaldsen har kontroll på utgiftene.
Ny barne- og ungdomsarbeider
Som tidligere informert, Ingrid Lustrup Hofstad begynner som barne- og ungdomsarbeider til
høsten, med oppstart i august. Dette er vi veldig takknemlige for!
«Ettåring» til ungdomsarbeidet i menigheten.
Det er budsjettert for å ha ettåring i ungdomsarbeidet fra høsten 2016. Foreløpig har vi ikke fått
noen aktuelle kandidater. Spre tilbudet!
Organisasjonskart i menigheten
Styret jobber med å organisere satsningsområder og aktiviteter slik at alle medarbeidere skal bli
sett og ivaretatt, og for at avgjørelser, kommunikasjon og «rapportering» skal foregå mest mulig
hensiktsmessig. Alle de ansatte skal være kontaktperson for hovedleder for de forskjellige
hovedsatsingsområdene. F.eks.: Alle hovedledere i barne- og ungdomsarbeidet skal forholde seg
til Ingrid. Styret kommer tilbake med full informasjon om struktur til høsten.
Det er fortsatt en del behov for ledere og medarbeidere i forskjellige deler av menigheten. Ta
gjerne kontakt med Gordon om du ønsker å bidra.
Prosess for ferdigstilling av 2. etasje.
Torfinn Thorsen informerte i gudstjenesten om dugnad for å ferdigstille noen av rommene i 2.
etasje til barne- og ungdomsarbeid. Hensikten er bla.a. at barn og unge skal oppleve at det å
komme til kirka er «ukens høydepunkt».
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