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Årsmøte 

Lye Forsamlingshus 

3. mars 2014 

Protokoll 

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 og Geir Tore Salmelid ble valgt til referenter ved akklamasjon. 
 
4. Valg av to personer til å undertegne protokollen 

Anne Gunn Vassbø og Eirik Asle Pettersen ble valgt ved akklamasjon til å undertegne 
protokollen. 
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Husstyrets årsmøte 
 
1. Årsmelding 

Morten Slettebø la fram husstyrets årsmelding. 
 
Det ble rettet en stor takk til husstyret for et flott arbeid som er lagt ned i året som gikk. 

 
2. Regnskap og budsjett for husstyret 

Jone Ueland la fram regnskap og budsjett for husstyret.   
 
 Styret ønsker at flere kunne bli faste givere, slik at huset ikke er avhengig av leieinntekter fra 

Sjokoladefabrikken, da Søndagsskolen trenger plassen. En trenger også flere faste givere hvis 
en ønsker andre prosjekter dette året, som toalettene i kjelleren. Det ble oppfordret til at alle 
voksne i menigheten gir kr 100,- pr måned. 

 
 Regnskap for 2013 og budsjettet for 2014 ble godkjent med følgende endring: Det er satt av for 

lite budsjett for vedlikehold av uteområde. Budsjettet blir derfor satt opp til kr 7500,-. 
  
3. Forslag til revisjon av lovene 

Willy Finnbakk presenterte et forslag (Forslag 1) til revisjon av lovene for huset på bakgrunn av 
vedtak i fjorårets årsmøte. Gruppen bak forslaget besto av representanter for alle de 
forskjellige eierorganisasjonene. En intern gruppe bestående av Willy Finnbakk, Sigurd Idland, 
Svein Kåre Harestad og Vegard Hanssen utarbeidet et forslag med hovedsaklig språklige 
endringer og noe flytting av paragrafer. 
 
Dag-Henrik Fosse presenterte så sitt eget forslag (Forslag 2). Han mente at gruppens forslag har 
gjort endringer de ikke har lov til å gjøre. Dette gjelder paragrafene 1, 6 og 11. Fosse mener at 
verken ordlyd eller nummerering i nevnte paragrafer kan endres. Dette for å være lojal mot 
lovens bokstav.  Dessuten er det uheldig at eierorganisasjonene ikke blir presentert i 
begynnelsen av lovene. Fosse sitt forslag bygger både på gjeldende lover og gruppens forslag. 
 
Knut Aalgaard presenterte så eget forslag (Forslag 3), som tar utgangspunkt i forslag 2, men 
ønsker å beholde den samme ordlyden i §1 som de opprinnelige lovene. Dette gjelder navn på 
eierorganisasjonene. 
 
Diskusjon som det var delte meninger om: 

 Skal gamle navn beholdes eller reelle endringer gjenspeiles i nye lover? 

 Skal vi være tro mot lovens bokstav eller lovens intensjon? 

 Skal eierorganisasjonene være nevnt i paragraf 1? 

 Gamle lover og nye forslag burde blitt presentert på en bedre måte (sidestilt). 

 Er forslag 2 og 3 kommet inn i tide til å bli stemt over? 

 Forslag 2 er ikke presentert for husstyret, men er sendt til organisasjonene. 
 
Vi har tre forslag 
Forslag 1. Gruppen sitt forslag v/ Willy Finnbakk 
Forslag 2. Dag Henrik Fosse sitt forslag 
Forslag 3. Knut Aalgaard sitt tilleggsforslag til Forslag 2. 
 
Prøvevotering om å beholde gjeldende lover. 4 stemmer 
Avstemming om å beholde gjeldende lover. 4 stemte for. Forslaget falt. 
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Prøvevotering på forslag 2: 7 stemmer. 
Avstemming på forslag 2: 7 stemte for. Forslaget falt. 
 
Forslag 3 falt i sin natur siden det bygget på forslag 2. 
 
Vedtak: Gruppen sitt forslag (forslag 1) stod igjen, og ble dermed godkjent. 

 
5. Nye medlemmer til husstyret 

Organisasjonene sine representanter: NMS har meldt at de ikke har representant til husstyret. 
 
Årsmøtet kan fylle opp plassene som organisasjonene ikke stiller.  
 
Valgkomiteens kandidat er Torill Sandsmark, som ved akklamasjon ble valgt av årsmøtet til å 
sitte to år i styret som uavhengig representant. 
 

6. Valg av revisor 
Magne Moi ble gjenvalgt til revisor ved akklamasjon. 

 
7. Brannøvelse 

Arne Ove Teigen gikk gjennom branninstruksen, nødutganger og brannslokkingsutstyr på huset.  
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Forsamlingsstyrets årsmøte 
 
1.  Årsmelding 

Sigrud Idland gikk gjennom årsmeldingen for forsamlingsstyret. 
 
Årsmeldingen ble godkjent uten kommentarer. 

 
2. Regnskap og budsjett for forsamlingsstyret 

Knut Jarle Hjørnevik gikk gjennom regnskapet for 2013 og budsjettet for 2014. 
 
Kommentarer: 

• Grafene for givertjeneste bør samstemme med budsjettet. 

• Det flyter noe med hvem som har ansvar for innkjøp og vedlikehold av lydutstyret på huset. 

• Budsjettet burde gå i balanse.  

• Givertjenesten bør økes med 23.000 for å få budsjettet i balanse. 
 
Regnskapet og budsjettet ble godkjent med en økning på 50.000, som tas fra økt givertjeneste. 
 

3.  Stillingene og budsjettene 
Ole Tørring har signalisert at han sier opp stillingen som ungdomsprest på Lye Forsamlingshus. 
Forsamlingsstyret ber om årsmøtets tilslutning til å ansette Sigurd Idland i 100 % fast stilling 
som daglig leder og menighetsutvikler, i tillegg til at vi opprettholder ungdomsarbeider-
stillingen i 50 % som nå. 
 
Kommentarer: Burde vi ha faste stillinger eller prosjektstillinger i inntill tre år? Det er viktig å få 
fast stilling på grunn av usikkerheten rundt prosjektstillinger. 
 
Vedtak: Forslaget ble godkjent. 

 
4. Instruks for valgkomite 
 Sigurd Idland gikk gjennom foreslåtte endringer. 
 
 Forslaget ble godkjent. 
 
5. Instruks for forsamlingsstyret 
 Det foreligger ikke vedtatt instruks for forsamlingsstyret. Det er i forslaget tatt utgangspunkt i 

et forslag fra 2001. 
 
 Forslaget ble godkjent. 
 
6. Samarbeidsavtale Lye Forsamlingshus – DnK 
 Sigurd Idland gjennomgikk foreslåtte endringer. 
 
 Avtalen ble godkjent. 
 
7. Valg av medlemmer til forsamlingsstyret 
 Det var ikke nok kandidater til å gjennomføre et reelt valg av medlemmer til forsamlingsstyret. 

 
Styret for 2014: 
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Arne Heggheim ble gjenvalgt til leder for ett år ved akklamasjon. 
Olaug Bjelland og Knut Jarle Hjørnevik sitter til 2015. 
Eivind Stene ble valgt ved akklamasjon for 2 år til 2016. 
 
Astrid Tjemsland gikk ut av styret. 

 
8. Valg av valgkomité 
 Valgkomiteen for 2014 var Stein Magne Paulsen (leder), Esperanza Idland (valgt i 2012) og 

Solveig H. Hetland (valgt i 2013). 
 
 Stein Magne Paulsen gikk ut og Willy Finnbakk ble valgt inn for 3 år. Esperanza Idland fortsetter 

ett år til 2015 og Solveig H. Hetland fortsetter 2 år til 2016. 
 
9. Valg av revisor 

Geir Borgen ble gjenvalgt til revisor ved akklamasjon. 
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Ungdomsarbeidets årsmøte 
 
1. Årsmelding 

Mariann Espeland la frem ungdomsarbeidets årsmelding og rettet en takk til alle som har 
hjulpet til med arbeidet, spesielt Svein Kåre Harestad, Sigurd Idland og Gunnar Frøyland. 
 
Årsmøtet takket Mariann og Kristoffer Espeland for en hederlig innsats i ungdomsarbeidet. 

 
 
2. Regnskap og budsjett for ungdomsarbeidet 

Geir Borgen gikk gjennom reviderte regnskapet for ungdomsarbeidet. 
 
Jarle Sæbø hadde ingen budsjett for inneværende år siden det ikke noen spesielle forutsigbare 
endringer. 
 
Kommentarer: 

• Koret Lukas er et lag som ikke eksisterer. Pengene som står på kontoen er bundet opp til 
lydutstyr på huset.  

 
Regnskapet ble godkjent. 

 
 
 
 
Anna Bergitte Skårland     Geir Tore Salmelid 
Referent      Referent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
______________________________                                           ______________________________  
Anne-Gunn Vassbø                dato                                            Eirik-Asle Pettersen                       dato 


