
 

Referat fra årsmøte i Skogn Normisjon  

14. februar 2018  
  

       

• Allsang 

• Andakt v/ Inger Brit Rødberg 

• Valg av ordstyrer: Lars Ove Reinaas 

• Valg av referent: Elin Evenstad og Ingebjørg Husby Brenne 

• Valg av to til å underskrive protokoll: Karl Håvard Brenne og Asle Arnstad 

• Valg av tellekorps: Maria Brun og Marianne Eiternes 

• Godkjenning av innkalling: Godkjent 

• Godkjenning av saksliste: Godkjent 

 Eventuelt: Hva er intensjonen for videre arbeid med nattverdsaken? 

   

1. Årsmeldinger: Hovedforening, Hustyret, Yngstes, Klubben, barnekoret Jubel, 

Søndagsskolen, Hjemme hos, Ufo-Acta, Ungdomsmøtene, Kaffesupen, Strikkekafé, 

Pensjonistgruppa, Torsdagskaffen 

 

Rettelse av hovedforeningens årsmelding: Samarbeidsgudstjenesten skal være den 3. 

søndagen i måneden, ikke hver 3. søndag. Strikkekafeen har sendt 5 pakker med 

strikkede babytepper og babyklær til misjonsprosjeket i Nepal. Yngstes har også sendt 

penger til misjonsprosjektet. 

 

Spørsmål om styret følger opp de nevnte behov for nye ledere. Svar: Styret følger opp, 

men det er vanskelig å få tak nye ledere.  

 

Årsmeldingene ble ellers opplest og tatt til etterretning. 

 

2. Regnskap 2017 og budsjett 2018: Legges frem av Robert Mosling til godkjenning 

(lagt fram etter valget) 

 

Spørsmål om givertjeneste til bygget: faste inntekter eller enkeltgaver? 110 000 går 

videre som fast givertjeneste til bygget, 50 000 ble gitt som en enkeltgave. 

 

Regnskapet er revidert og godkjent av Leif Kjølsvik og Melvin Andresen 

 

Kommentarer om ros til husstyret, byggekomiteen, dugnadskomiteen og 

regnskapsansvarlig for arbeidet med utbygginga, særlig at budsjettet er holdt. 

 

Spørsmål om bygget: Er det søkt om momsrefusjon? Det søkes til våren, svar fås til 

høsten. 

 

Kommentar: Gaver på 30 000 kr og 50 000 kr. Sender styret en personlig takk for slike 

gaver? Navngitte gaver får en personlig takk pr brev.  

 

 Budsjett: Lagt inn økning på 100 kr/mnd pr fast giver. 

 

Spørsmål om momsrefusjon. Dette kan man ikke budsjettere med, og ekstraord. 

Årsmøte i 2017 besluttet at en slik momsrefusjon i helhet skal brukes til nedbetaling 

av lån. 



 

 

Det er ikke lagt inn utgifter til administrativ stilling i budsjettet. 

Svar: Dette har vi ikke penger til. Da må man øke givertjenesten. 

 

Spørsmål om hvordan resultatet kan forventes å bli så mye bedre i 

2018. I 2017 var det ført kr. 277.000 som vedlikehold bygget i 

forbindelse med ombygging. I 2018 er tilsvarende tall kr.15.000. 

 

144 000 avskriving – Normisjon skatter ikke. Trekker fra avdrag på lån på nytt. Er det 

egentlig et overskudd på 144 000 kr? Svar: Ja. 

 

Ønsker årsmøtet å gå for dette budsjettet? Er dette til hinder for saken om 

administrativ stilling? Man kan ha med en fotnote om forbehold om finansiering. 

Årsmøtet godkjenner budsjettet. 

 

Det vil bli gitt hjelp til å opprette givertjeneste og øke trekket 

 

Valg av revisorer: Melvin Andresen og Leif Kjølsvik valgt ved akklamasjon 

 

3. Valg: Forslag legges frem av valgkomite v/Terje Dalen: 

 

Hovedstyret 

Leder ??? 

Styremedlemmer: 

David Nilsen 17 – 19 

Elin Evenstad 17 – 19 

Marianne Eiternes 17 – 19 

Maria Dalen 18 – 20  

Bodil Brenne 18 – 20  

??? 18 – 20  

 

Valgkomiteen har ikke lyktes i å få tak i et siste styremedlem, heller ikke leder. 

 

Husstyret 

Leder: Erling Dalen 17 – 19  

Styremedlemmer: 

Arild Berg 17 – 19 

Oline Kjølsvik 17 – 19 

Karl Håvard Brenne 17 – 19 

Asle Arnstad 18 – 20 

John Eiternes 18 – 20  

 

Erling Dalen stiller til valg i hovedstyret dersom noen andre kan overta ledervervet i 

husstyret. John Eiternes stiller som leder av husstyret.  

 

Forslag til løsning på manglende leder til hovedstyret: La styret fordele leders oppgaver seg 

imellom, deriblant velge en kontaktperson. 

 



 

Spørsmål om styret er juridisk beslutningsdyktig uten leder. Spørsmål om 

regionen kan ta over lederansvaret. Det er ifølge Robert Mosling bare 

dersom Skogn Normisjon legges ned. Vi må løse saken her. 

 

Det stemmes over forslaget om å fordele leders oppgaver innad i styret:  

32 for 

3 mot 

 

Årsmøtet klappet inn John Eiternes som leder for husstyret og Erling Dalen som styremedlem 

i hovedstyret. 

 

Valg av valgkomite: 

Anne Marie Veie Sandvik, Kjell Sporild og Lars Ove Reinaas. Valgt ved akklamasjon. 

 

4. Kaffe og mat 

5. Styret legger fram hva som er jobbet med vedrørende ansettelse av en person som kan 

jobbe med adminsitrativt arbeid i Skogn Normisjon, samt ber om vedtak i henhold til 

vedlegg 1  

(sak 8 fra siste ordinære årsmøte) 

 

Spørsmål: Hvor henter vi en slik person? Svar: Stillingen kan tilbys en person vi 

ønsker å tilsette. Vi ønsker ikke å lyse ut stillingen. Alle som ansettes må følge 

Normisjons lover og regler. Vi skal ikke lønne noen som står i en frivillig oppgave i 

dag.  

 

Kommentar: Vi har hatt et ekstraordinært år: nattverdsaken og byggesaken, nye lån. 

Viktig å betale på dem. Hvor skal vi ta pengene fra? Vanskelig å skille frivilllig og 

lønnet arbeid. Vi må først ha en givertjeneste som kan dekke en slik stilling, før noen 

ansettes. Sittende leder kommenterer at dette ikke er hans forslag.  

 

Kommentar: Problematisk å lønne noen, når andre oppgaver er frivillige 

 

Kommentar: Mange gjør mye på Fokus. Vanskelig å finne leder til hovedstyret. 

Tidligere ledere orker ikke være på Fokus i etterkant fordi de har hatt så mye arbeid 

med det.  

 

En leders oppgave er likevel å ha oversikten. Styret kan delegere administrative 

oppgaver til en slik stilling. 

 

Spørsmål: Hvem er økonomiansvarlig? Robert. Noen av oppgavene er tatt vekk fra 

økonomiansvarlig uten at det er gitt lønn for det til styret som har tatt oppg. 

 

Vanskelig. Vanskelig å sette ned hva som skal være lønna og ikke lønna. Hva er 

vanskeligst – drive barnearbeid eller gjøre administrative oppgaver. 

 

Presisering: Fjorårets årsmøte ba styret om å utrede saken. 

 

Styret ser et behov for en slik stilling. De fleste av styremedlemmene står også i barne- 

og ungdomsarbeidet. 

 



 

Viktig å skille lønna og frivillig arbeid. En person som evt får en slik 

stilling, kan ha andre frivillige oppgaver i foreninga. 

 

Vi er ikke der i dag, der mange ønsker å stille til styret, der det er 

mange administrative oppgaver. Vi må ha et styre og et åndelig 

lederskap. Mange gjøre viktige oppgaver. Det handler om å få gjort 

det som må gjøres, for å frigjøre tid til mer frivillig arbeid.  

 

Økonomisk: Det må være penger til dette. Enten må vi skaffe penger eller nye faste 

givere på forhånd.  

 

Vi må skaffe nye midler.  

 

Vi har ingen leder. Kanskje vi kan velge inn en egen administrativ arbeider til styret?  

 

De administrative oppgavene må dekkes for at man skal ha overskudd til utviklings 

arbeid. 

 

Vi har gått inn for nattverd i løpet av 2017. Denne saken kan også bli vanskelig for 

enkelte, og for foreninga.  

 

Vedrørende forslag til vedtak: Vi kan ikke ansette noen uten midler. Vi kan bruke 

midler som kommer inn ekstra til en slik stilling.  

 

Mulig å øremerke en ekstra givertjeneste til en slik stilling, slik at saken kan tas opp på 

årsmøte om et år.  

 

Fotnote til vedtak: Ja, under forutsetter finansiering 

Nei, men styret jobber for å finansiere stillingen fram til neste årsmøte 

 

Forslag: legger saken på is inntil videre 

 

Flere har uttalt at de ikke ønsker en slik stilling uavhengig av økonomi, derfor blir det 

rart å stemme over dette på økonomisk grunnlag.  

 

Vi må stemme for eller i mot.  

Skriftlig prøvevotering: 8 JA, 28 NEI 

 

Endelig valg: 8 JA, 27 NEI 

 

6. Styret redegjør i forhold til spørsmål og avklaringer rundt medlemskontingent (sak 8 

fra siste ordinære årsmøte), samt vedtak om lovendringer. Se vedlegg 2 for forslag om 

lovendringer.  

 

Spørsmål om tidfrist på når saker kan komme inn til årsmøte kan fastsettes i lovene. 

Paragraf 5: Forslag til tillegg: Saker som ønskes behandles i årsmøtet må meldes inn 

til styret senest 2 måneder før årsmøtet.   

1 måned må være nok? Styret trenger innspill før innkalling skal sendes ut.  

 



 

Kommentar: En «eventueltsak» kan ha kortere frist. Svar: Styret 

møtes ikke så ofte, og man må ha mulighet til å drøfte den på 

forhånd. 

 

Eventueltsaker har egentlig ikke noe på et årsmøte å gjøre, men vi 

har en tradisjon for det i vår forening. 

 

Ønske om at det bare er stemmeretten som er avhengig 3 mnd medlemsskap, ikke 

uttaleretten. 

 

Forslag: For at et medlem skal ha stemmerett, må han/hun være registrert som medlem 

senest 3 mnd. I forkant av årsmøter og kontingenten må være betalt. Alle medlemmer 

har uttalerett. 

 

Forslag: Saker som ikke omhandler lovendring og ønskes tatt opp på årsmøtet, må 

meldes styret innen 2 mnd før årsmøtet holdes. 

 

Viktig at vi likevel kan komme med eventueltsaker på årsmøtet. Vi lar fortsatt 

eventuelt stå på sakslista, så kan årsmøtet avgjøre om de kan tas opp eller ikke.  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

7. Eventuelt  

Hva er intensjonen for videre arbeid med nattverdsaken? David redegjør. 

 

Tenker dere å gå videre som menighet? En generell bekymring, dersom man legger 

opp til et opplegg som kirken ikke kan være med på. Svar: Vi er ikke på vei til 

menighet. Vi ønsker kun flere måltider med Jesus. 

 

Avtakking av de som går ut av husstyret, hovedstyret og valgkomiteen. 

 

8. Forbønn og allsang. 

 

 

Referent: Elin Evenstad  

 


