
Protokoll fra årsmøte for Lye 

Forsamlingshus 9. mars 2009 

lles for begge styrene 

1.  Godkjenning av innkalling og saksliste 

     Husstyrets leder, Tor Magne Fjetland ønsket velkommen og spurte årsmøtet om innkalling 

og saksliste kunne godkjennes. 

Vedtak: Innkallingen og sakslisten ble godkjent. 

2.  Valg av dirigent 

     Knut Aalgaard ble valgt til dirigent 

3.  Valg av referenter 

     Morten Slettebø ble valgt som referent 

4.  Valg av to personer til å undertegne protokollen 

      Bodil L. Helliesen og Ola Ketil Siqveland ble valgt til å undertegne protokollen. 

  

Husstyret 

1.      Årsmelding  

Tor Magne Fjetland gikk gjennom årsmeldingen fra Husstyret. 

 Willy Finnbakk redegjorde litt for utbyggingsplanene, hva var gjort siden sist. 

 En ville forsøke å lage et kostnadsoverslag over utbyggingen i løpet av dette året. 

Vedtak: Årsmelding for 2008 fra Husstyret ble godkjent. 

  

2.      Renhold av forsamlingshuset 

Jone Ueland redegjorde for de nye listene for vaskerutiner. 

Husstyret hadde hentet inn anbud på vask av huset. Dette ville koste cirka 60 og 70000 kroner 

på årsbasis. 



Innspill på at en kunne gi ungdommer noen kroner for å vaske huset. Vasking kan være en 

form for kvardagsdiakoni som alle må legge på  seg. 

Forslag til tiltak: 

Nye lister for vaskerutiner ser dessverre ut til å være vanskelig å få til å fungere. 

Husstyret mener at vi må skille mellom renhold av fellesareal og renholdet etter aktivitetene 

på huset.  Hver aktivitet har ansvar for renhold etter seg. 

Det bør være et felles ansvar for forsamlingen å ta del i renhold av huset, men hvis vi ikke får 

nok folk til dette må vi vurdere å kjøpe denne tjenesten. 

Vedtak:  Forslaget som nevnt ovenfor ble tatt til følge mot en stemme. En må pålegge styrene 

i fellesskap    

                 å komme frem til en ordning som kan få orden på vaskingen av huset. 

3.      Regnskap og budsjett 

Jone Ueland la frem regnskapet og budsjettet for Husstyret. 

 Regnskap 2008 

Kommentarer til regnskapet: 

Det ble stilt spørsmål om det skal det tas opp kollekt til huset på gudstjenestene. 

Hjemmesiden kostet 40000 kroner å utvikle. Dette ble delt mellom husstyret og 

forsamlingsstyret. 

Ønske fra kasserer at regninger merkes med navn og hvor disse skal føres. 

Det ble spurt om hva en hadde tenkt på i forhold til fjerning av foldevegg i sidesalen 

Vedtak: Regnskap for 2008 Husstyret ble godkjent 

Budsjett 2009 

Kollekt 20000 kroner: Innspill på at dette utelates eller blir kraftig redusert så lenge 

økonomien til husstyret er god. 

Forslag: Kollekt i budsjettet for Husstyret i 2009 settes i kr. 0,-  Forslaget ble vedtatt mot 5 

stemmer. 

Vedtak :  Budsjettet for 2009 for Husstyret ble vedtatt med endringer 

4.   Nye medlemmer til Husstyret 

Valgkomitéens leder, Anna Bergitte Skårland, ledet valget av representanter til Husstyret. 



Disse går ut av styret: 

- Ingen av eierorganisasjonene skifter representanter dette året. 

- Tor Magne Fjetland (valgt av årsmøtet) går ut. 

Valgkomiteen foreslo Per Magne Lende som ny kandidat. 

Vedtak: Per Magne Lende ble valgt inn i Husstyret. 

Time kristelige ungdomslag ba årsmøtet velge deres representant til Husstyret da de har lagt 

ned sin virksomhet. Dette betyr likevel at de fortsatt er medeiere av huset. 

Det ble det stilt spørsmål om det var noen som var villige til å stille opp i Husstyret som deres 

representant. 

- Ingen var villige til å stille opp som denne representanten. 

Det ble på bakgrunn av dette fattet følgende vedtak av årsmøtet. 

Vedtak: Årsmøtet gav Husstyret og Forsamlingsstyret fullmakt til selv å fylle opp de 

resterende 

                plassene i styret. 

5.    Valg av revisor 

Vedtak: Arne Gravdal ble valgt til revisor. 

6.    Brannøvelse 

Arne Ove Teigen gikk gjennom brannverninstruksen. 

Han informert om at leder for aktivitetene er ansvarlige ved brann. 

Forslag om at Teigen tok en branninspeksjon nede på sjokoladefabrikken i underetasjen. 

Forsamlingsstyret 

1.  Årsmelding 

Liv Heidrun gikk gjennom årsmeldingen for Forsamlingsstyret. 

Kommentarer til årsmeldinga: 

Føre på at prestene hadde møterett og ikke stemmerett i forsamlingsstyret 

Vedtak: Årsmeldingen for 2008 fra Forsamlingsstyret ble godkjent. 



2.  Regnskap og budsjett for Forsamlingsstyret 

Web-gruppen på forsamlingshuset fremmer følgende forslag : 

"Gudstjenestene på Lye forsamlingshus annonseres i Jærbladet siste fredag før hver 

gudstjeneste. 

Annonsen må inneholde logo for forsamlingshuset og nettadressen til hjemmesiden, 

www.lyeforsamlingshus.no 

Det settes av 7500 kroner for å dekke utgiftene til annonsering . Beløpet tas med i 

budsjettet for Lye forsamlingsstyre for 2009." 

Kommentarer: 

Slike opplysninger finnes allerede i Jærbladet under gudstjenester. 

Innspill på at en prøver andre former som plakater/skilt og lignende langs veien. Kan også 

sette opp plakater på butikken. Større annonser koster penger. Bruke annonse til å peke på 

hjemmesiden. Forslag om å måle effekten av annonsene. 

Det ble stemt på om vi i det hele tatt skulle ha denne annonseringen som ble lansert 

av  webgruppen. 

Vedtak:  Forslaget om å annonsere via Jærbladet ble vedtatt mot 2 stemmer. Størrelse på 

                beløpet på annonseringen ville bli tatt opp til vedtakelse under post 3- budsjett 

2009.           

3.  Regnskap og budsjett for Forsamlingsstyret 

Leif Undheim gikk gjennom regnskapet og budsjettet. 

Vedtak: Regnskapet for 2008 for Forsamlingsstyret ble godkjent. 

Budsjett for 2009 for Forsamlingsstyret 

Kommentarer: 

Innspill på at det satses mer på barnearbeid i forhold til støtte av penger. 

Viktig at en utnytter de offentlige støtteordningene som finnes. 

Prøve å hente ut kommunale midler i forhold til forordna gudstjenester. 

Forslag om mer info om givertjenesten slik at en kunne få mer 

Vedtak:  Forslag om å velge den største annonsen til en verdi av 7500 kroner ble vedtatt mot 

8 stemmer           

http://www.lyeforsamlingshus.no/


                som ønsket den billigste annonsen til 5600 kroner. 

                Det ble vedtatt å endre posten med givertjeneste fra 410000 til 417500 kroner. 

4.  Valg av medlemmer til Forsamlingsstyret 

Anna Bergitte Skårland la frem kandidater til forsamlingsstyret. 

Vedtak:  Ingjerd Finnbakk ble valgt inn som representant for Margunn Salmelid  som gikk 

                ut av styret. Liv Heidrun Heskestad ble valgt som leder av forsamlingsstyret. 

5.   Forslag om endring av valgkomitéperioden 

Valgkomitéen ønsker å endre valgperioden for medlemmene i komitéen slik at ett medlem går 

ut og en ny velges hvert år. Dette i stedet for at hhv. ett og to medlemmer skiftes annethvert 

år. Med den nye ordningen sikres større kontinuitet. 

Vedtak:  Forslaget om endring av valgkomitéperioden ble vedtatt. 

6.      Valg av valgkomité 

Valgkomiteen har bestått av Anna Bergitte Skårland (leder), Arne Heggheim og Sverre Risa. 

Vedtak:  Alle i valgkomiteen tok gjenvalg på sine verv. 

 Anna Bergitte Skårland blir sittende i 1 år, Arne Heggheim blir sittende i 2 år og Sverre Risa 

blir sittende i 3 år. 

7.  Valg av revisor 

Vedtak: Geir Borgen ble valgt til revisor. 

 

Ungdomsarbeidet 

1.  Årsmelding 

Ole Tørring var ikke tilstede da han var med på en minnestund etter dødsulykkene i helgen. 

Møteleder 

gikk i hans fravær gjennom årsmeldingen. 

Kommentarer: 

Bekymringsmelding: Det etterlyses mer voksne til stede på ungdomsarrangementene en har 

på huset. 

2.  Regnskap og budsjett for ungdomsarbeidet 



Regnskapet og budsjettet ble vist for årsmøtet. 

Innspill:  En ser på  rutiner for å bedre kioskunderskuddet hos ungdommene. 

  

Lye 09.03.2009 

 


