
Protokoll for årsmøte 12.03.2012 

 
FELLES FOR BEGGE STYRENE 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sakslisten og innkallingen ble godkjent. 

 

2. Valg av dirigent 

Arnfinn Vigrestad ble valgt til å være dirigent. 

 

3. Valg av referenter 

Frode Skårland ble valgt til referent. 

 

4. Valg av to personer til å undertegne protokollen 

Torild Wold og Kåre Hetland ble valgt til å skrive under protokollen. 



Husstyrets årsmøte 

 
1. Årsmelding 

Morten Slettebø gikk gjennom årsmeldingen til Husstyret. Årsmeldingen ble godkjent. 

 

2. Info om alarm og adgangskontroll 

Jone Ueland informerte om det nye systemet for adgangskontroll og alarm. Det er ønskelig at 

det er mange som står som mottakere for alarmmeldinger. 

 

Dersom noen mister en nøkkel, må en umiddelbart ta kontakt med Jone Ueland slik at han kan 

slette brikken. Det blir logget hvem som låser og låser opp med låsebrikkene. En regelmessig 

piping varsler at alarmen snart vil gå på. Da kan en bruke brikken for å forsinke 

alarminnslaget. 

 

3. Regnskap og budsjett for Husstyret 

Jone Ueland gjennomgikk regnskapet og budsjettet for Husstyret. 

 

Overskuddet på regnskapet er 35000 kroner høyere enn det egentlige overskuddet. Husstyret 

har en fordeling på overføringen av leieinntekter fra Fellesrådet (50000 til Husstyret og 35000 

til Lye forsamlingsstyre). I 2011 fikk Husstyret 35000 som Lye forsamlingsstyre skulle hatt. I 

2012 vil Lye forsamlingsstyre få disse 35000 kronene i tillegg til den støtten de skal ha for 

2012. 

 

Regnskapet er revidert av Magne Moi. 

 

Årsmøtet godkjente regnskapet for 2011 og budsjettet for 2012. 

 

4. Nye medlemmer til Husstyret 

Husstyrets sammensetning vil bli den samme som i 2011: 

 

Medlem Funksjon Organisasjon 

Morten Slettebø Leder IMF 

Per Magne Lende Sekretær Valgt av årsmøtet 

Jone Ueland Kasserer Time sokneråd 

Brynjulf Auestad styremedlem NLM 

Sigurd Idland styremedlem Normisjon 

Kristian Mansåker ungdommenes observatør  

Mikal Berge styremedlem NMS 

 

Time Kr. Ungdomslag har ingen representant. 

 

Ungdommene har muligheten til å ha en observatør i Husstyret. De oppfordres til å finne en 

ny person som kan stille oftere på husstyremøtene enn det som har vært tilfelle i 2011. 

 

5. Valg av revisor 

Magne Moi ble valgt til revisor. 

 

 



6. Brannøvelse 

Arne Ove Teigen gjennomgikk branninstruksen. I storesalen kan det være maks 360 personer. 

Møteleder skal kunne bruke brannutstyret på huset. Gjenstander må ikke plasseres foran 

rømningsveiene. 

 

 



Årsmøte for Lye forsamlingsstyre 

 
1. Årsmelding 

Arne Heggheim gikk gjennom årsmeldingen for Lye forsamlingsstyre. Årsmeldingen ble 

godkjent. 

 

Evind Stene, Olaug Bjelland, Ole Hauge og Arne Heggheim (leder) har vært i Lye 

forsamlingsstyre for 2011. Dette burde stått i årsmeldingen. 

 

Alle undergrupper må komme med årsmeldinger og medlemsregistre til kassereren slik at det 

kan bli søkt om støtte til kommunen. 

 

2. Info omkring revidert instruks for ungdomsprest 

Det ligger en ny instruks for ungdomspresten ute på www.lyeforsamlinshus.no. Lye 

forsamlingsstyre har ansvaret for oppfølging av stillingen til ungdomspresten. 

 

Gunnar Frøyland informerte om instruksen. Det har blitt endret på hvordan arbeidstiden skal 

være, og ansvarsområdet har blitt utvidet til å gjelde dem som er yngre enn 

ungdomsskolealderen. 

 

Det er stort behov for frivillig arbeid. 

 

Fremmøtte på årsmøtet understrekte at det er spesielt viktig å ha ansatte til å ta seg av 

ungdomsarbeidet. Barnearbeid kan i større grad enn ungdomsarbeid drives av foreldre. 

Ungdomspresten må ikke ha for mange oppgaver som han må spre seg på. 

 

3. Sak: Forsamlingsstyret ber om Årsmøtets tillatelse for ansettelse av Daglig 

administrativ leder i 50% stilling (adjunktlønn) foreløpig for ett år med mulighet for 

forlengelse dersom givertjenesten dekker det. 

Arne Heggheim informerte om saken. 

 

Utgiften vil nærme seg 800000 kroner i lønnsutgifter i året for begge stillingene. Vil vi klare 

det? Tidligere givertjeneste har vært omtrent 400000. Lye forsamlingshus har tilstrekkelig 

penger på bok til å dekke det som givertjenesten eventuelt ikke dekker siden dette bare er et 

engasjement for ett år. 

  

Vi har et stort behov for administrering av det frivillige arbeidet. Søndagsskolen og Fredag i 

fellesskap er eksempler på tiltak som krever mye administrering. 

 

Årsmøtet ga tillatelse til Lye forsamlingsstyre til å ansette en daglig leder i 50% i et 

engasjement for ett år. 

 

4. Regnskap og budsjett for Lye forsamlingsstyre 

Morten Sørlie gikk gjennom regnskapet for 2011 og budsjettet for 2012. Geir Borgen var 

revisor. 

 



Ungdomsprestens stilling kommer etter hvert til å finansierers fullt ut av givertjeneste siden 

trosopplæringsmidlene vi har fått bortfaller gradvis. I 2012 får vi 10% av stillingen til 

ungdomspresten dekket av Fellesrådet, men i 2013 vil alt være givertjenestebasert. 

 

Regnskapet og budsjettet ble godkjent. 

 

5. Valg av medlemmer til Lye forsamlingsstyre 

Valgkomiteen har bestått av Sverre Risa (leder), Stein Magne Paulsen og Liv Heidrun 

Heskestad. 

 

Styret for 2011 var: Arne Heggheim, Eivind Stene, Olaug Bjelland og Ole Hauge. 

 

Det var ikke nok representanter til å gjennomføre valg til Lye forsamlingsstyre. Nytt styre er: 

Arne Heggheim 

Eivind Stene 

Olaug Bjelland 

Astrid Tjemsland 

 

Siden Per Magne Lende ble valgt av fjorårets årsmøte til å sitte i Husstyret, skal vi ikke velge 

ny representant utnevnt av årsmøtet i år. 

 

Magne Moi vil fortsatt være revisor for Husstyret. 

 

6. Valg av valgkomité 

Esperanza Idland, Stein Magne Paulsen og Liv Heidrun Heskestad ble valgt til valgkomité. 

 

7. Valg av revisor 

Geir Borgen ble valgt til revisor. 

 



Ungdomsarbeidet 

 
1. Årsmelding 

Ole gikk gjennom årsmeldingen for ungdomsarbeidet. Årsmeldingen ble godkjent. 

 

2. Regnskap og budsjett 

Jarle Sæbø gikk gjennom regnskapet og budsjettet for ungdomsarbeidet. 

 

Lye forsamlingsstyre skal se på rutinene rundt håndteringen av penger. Det er behov for en 

felles instruks som gjelder alle undergrupper på huset. 

 

Lye forsamlingsstyre bør se på om ulike grupper av barne- og ungdomsarbeidet skal melde 

seg inn i en organisasjon som kan løse ut flere midler til arbeidet. 

 

Det er behov for en avklaring på hva som skal føres på regnskapet til ungdommene og hva 

som skal føres på Lye forsamlingsstyre sitt regnskap. 

 

Lukas har penger som kan brukes til innkjøp av lydutstyr. 

 

Regnskapet og budsjette ble godkjent. 

 

3. Valg av revisor 

Geir Borgen ble valgt til revisor.  

 

 

 

 

____________________         ____________________         ____________________ 

Torild Wold Kåre Hetland Frode Skårland 

  referent 


