Protokoll Årsmøte 4. mars 2013
Felles saker for begge styrene:
1.

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste ble godkjent.

2.

Valg av dirigent
Arnfinn Vigrestad ble valgt til dirigent av årsmøtet ved akklamasjon.

3.

Valg av referent
Anna Bergitte Skårland ble valgt til referent ved akklamasjon.

4.

Valg av to personer til å undertegne protokollen.
Vegard Hanssen og Knut Jarle Hjørnevik ble valgt ved akklamasjon til å undertegne
protokollen.
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Husstyrets årsmøte
1.

Årsmeling
Morten Slettebø la fram Husstyrets årsmelding.

2.

Orientering om nytt kjøkken og flytting av toalett i kjeller
NYTT KJØKKEN
Helen Slettebø orienterte om oppussing av kjøkkenet.
Årsmøtet vedtok enstemmig å gå videre med planene om å pusse opp kjøkkenet.
Kommentarer:
 Er det mulighet for stoler på kjøkkenet?
 Kan det bli et tomrom i øya midt i kjøkkenet?
 Blir det for lite hyller når det ikke skal være overhyller?
 Pris: 276 000. Benkeplater i rustfritt stål er noe av årsaken til den høye prisen.
 Helen Slettebø kan kontaktes hvis en har idéer til løsninger.
FLYTTING AV TOALETT
Det undersøkes om toalettet i kjelleren skal flyttes til området under trappa. Formålet er å få
lettere tilgang til toalettene, og at rommet nede blir mer brukervennlig til for eksempel
barnearbeid. Dersom rør må flyttes i forbindelse med utbedringen av kjøkkenet, bør vi flytte
toalettene samtidig som kjøkkenet tas.
Årsmøtet bestemte at det skal arbeides videre med denne saken.
Kommentarer:
 Hadde det vært mulig å fått bruke rommet som i dag leies ut til sjokoladefabrikken hvis
formålet er et ekstra rom til barnearbeidet?
 Kostnadsvurdering er ikke foretatt.

3.

Regnskap og budsjett for Husstyret
Jone Ueland la fram regnskapet for Husstyret. Regnskap for 2012 og budsjettet for 2013 ble
godkjent.

4.

Endring av lover for styrene?
Husstyret sliter med at noen av eierorganisasjonene ikke stiller med styremedlemmer. Dette
fører til at det sittende styret ikke kan ta beslutninger. For å kunne ta beslutninger, må det
være 5 styremedlemmer tilstede. Husstyret har bare representant fra Misjonssambandet, IMF,
Soknerådet og den valgte representanten.
Forslag:
Å sette ned en komité bestående av representanter fra hver organisasjon. Komitéen
undersøker hvordan lovene kan endres og legger frem et lovendringsforslag for årsmøtet i
2014.
Årsmøtet vedtok at Husstyret utnevner en komité som skal gjennomføre forslaget.
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5.

Nye medlemmer til Husstyret
Per Magne Lende ble valgt av årsmøtet til å sitte i to år i styret som årsmøtets representant.
NMS, Normisjon og Time kristelige ungdomslag har ikke representanter.

6.

Valg av revisor
Magne Moi ble valgt til revisor.

7.

Brannøvelse
Jone informerte og viste dvd om brannsikkerhet og brannslokkingsutstyr.
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Forsamlingsstyrets årsmøte
1.

Årsmelding
Arne Heggheim la fram årsmelding for Forsamlingsstyret.
Trosopplæring er ikke nevnt i årsmeldingene til Husstyret og Forsamlingsstyret. Dette kommer
i den reviderte versjonen av årsmeldingen til Forsamlingsstyret.

2.

Regnskap og budsjett for Forsamlingsstyret
Morten Sørli gikk gjennom regnskapet for 2012 og budsjettet for 2013.
Regnskapet og budsjettet ble godkjent.
Kommentarer:
 Regnskapsfører for ungdomsarbeidet og for Forsamlingsstyret trenger å ha tettere
kommunikasjon for å avklare hva som skal føres på ungdomsarbeidet og hva som skal
føres på Forsamlingshuset.

3.

“Forsamlingsstyret ber Årsmøtet ta en prinsippdebatt og vedta om en skal gå for
kontinuering med utlysing eller ikke av stillingen som Administrativ leder i 50%”
Eivind Stene gikk gjennom dette forslaget.
Årsmøtet vedtok å holde på stilling som Administrativ leder med ansettelse for ett skoleår fra
sommeren.

4.

Valg av medlemmer til Forsamlingsstyret og valg av valgnemd
Valg av medlemmer til Forsamlingsstyret
Valgnemd i 2012 var:
Liv Heidrun Heskestad
Stein Magne Paulsen
Esperanza Idland
Det var ikke nok kandidater til å gjennomføre et reelt valg av medlemmer til Forsamlingsstyret.
Styret for 2013:
Arne Heggheim ble valgt til formann ved akklamasjon. Han sitter 1 år til 2014.
Astrid Tjemsland sitter 1 år til 2014.
Olaug Bjelland ble valgt for 2 nye år ved akklamasjon, sitter til 2015.
Knut Jarle Hjørnevik ble valgt for 2 år ved akklamasjon, sitter til 2015.
Valg av valgnemd
Liv Heidrun Heskestad går ut av valgnemda. Stein Magne Paulsen fortsetter ett år til 2014.
Esperanza fortsetter 2 år til 2015.
Solveig Hodne Hetland ble valgt ved akklamasjon til å sitte 3 år til 2016.

6.

Valg av revisor
Geir Borgen ble valgt til revisor.
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Ungdomsarbeidets årsmøte
1.

Årsmelding
Ole Tørring la frem ungdomsarbeidets årsmelding.
Kommentarer:
 Hadde det vært mulig å gjennomføre møte hver fredag med åpent hus etterpå?
Årsmøtet oppfordrer Ole Tørring til å invitere noen til å være med å diskutere
ungdomsarbeidet videre.

2.

Regnskap og budsjett for ungdomsarbeidet
Jarle Sæbø gikk gjennom regnskapet og budsjettet for ungdomsarbeidet.
Kommentarer:
 Det kan være vanskelig å skille om utgifter skal føres på Forsamlingshuset eller på
ungdomsarbeidet.
 Forsikring av lydutstyr og internettforbindelse bør etterhvert betales av Forsamlingsstyret.
Regnskapet og budsjettet ble godkjent.

Anna Bergitte Skårland
Referent

______________________________

______________________________
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Knut Jarle Hjørnevik

dato

Vegard Hanssen

dato
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