Normisjon Askim
Årsmøte 2020
Tid: 13. februar 2020, kl. 19.00
Sted: Normisjonshuset, Dr. Randers gate 10, Askim
Møtet begynte med sang, andakt ved Geir Braadlie og kaffe. kl. 19.30 ble selve årsmøtet
åpnet.
Til stede var 24 medlemmer.
Dagsorden:
1. Valg av dirigent. Dag Wengen ble valgt ved akklamasjon.
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent ved
akklamasjon.
3. Diverse årsmøtevalg.
a. Hans Moesgaard ble valgt til referent.
b. Irene Brustad og Tormod Ropeid velges som tellekorps.
c. Liv Aandstad og Ingar Carlsen ble valgt til å underskrive protokollen.
4. Behandling av årsmelding for 2019. Årsmelding for hovedforeningen ble fremlagt og
godkjent ved akklamasjon med følgende presisering:


Misjonsprosjekt:



Normisjon og Askim Sokn samarbeider om Misjonsprosjektet og den samlede
gaven er 68 000,-.
Basaren:
Askim Kirkes Jentekor deltok med sang.

Årsmelding fra undergruppene ble tatt til etterretning.
5. Godkjenning av regnskap for 2019. Kassereren la fram regnskapet som viser et
overskudd på kr. 238 063,-. Etter framleggelse av revisorenes rapport, ble regnskapet
godkjent med følgende korrigering: Under kommentarer til regnskapet skal beløpet
som viser beholdningen etter barnegospel endres til fra kr 109 028,- til kr 130 719,-.
6. Fastsettelse av medlemskontingent. Medlemskontingenten for 2020 ble etter
forslag fra styret fastsatt til kr 300,-.

7. Godkjenning av budsjett. Styrets forslag til budsjett for 2020 ble lagt fram og godkjent.
8. Ansettelse – Skal vi bruke deler av egenkapitalen/overskudd for å prøve å få
realisert ansettelsen? Ytterligere informasjon vil bli gitt på årsmøtet. Samtale og
avstemning.
Beslutningsgrunnlaget var ikke sendt ut til medlemmene i forkant av årsmøtet, men
ble delt ut på årsmøtet og gjennomgått av styrets leder i møtet. Det som ble
presentert i årsmøtet fremkommer som vedlegg til denne protokollen.
Styrets forslag til vedtak
Ansette en person til menighetsbygging i 40% stilling, finansiert ved innsamlede midler og
egenkapitalen, ellers med betingelser som tidligere bestemt i årsmøte 2019.
Saken ble drøftet i årsmøtet og etter innspill mottatt i møtet ble følgende vedtak enstemmig
(24 stemmer for) vedtatt etter avstemning med håndsopprekning:

Årsmøtets vedtak:
Ansette en person til menighetsbygging i 40 % prosjektstilling over tre år med seks
måneders prøvetid. Stillingen finansieres ved innsamlede midler og egenkapitalen og ellers
med de betingelser som tidligere besluttet i årsmøtet 2019.

9. Valg. Etter at innkallingen til årsmøte er distribuert har Torgeir Flateby sagt seg villig
til å stille til valg til styret og Elisabeth Krusinski har sagt seg villig til å stille som
vararepresentant. Valgkomiteens innstilling ble med disse tilføyelsene fremlagt og
vedtatt ved akklamasjon.
Styreleder:
Dag Reidar Wengen (1 år)
Styremedlemmer ikke på valg:
Ellen Fredriksen (1 år igjen)
Irene Smidt Brustad (1 år igjen)
Tormod Ropeid (1 år igjen)
På valg:
Geir Braadlie (2 år)
Torgeir Flateby (2 år)
Hans Moesgaard (2 år)

Avisandakt:
Einar Bjorvand
Torgeir Flateby
Blomsterhilsener:
Jorunn Bjorvand
Andakt Løkentunet:
Bjørn Hanssen
Misjonskontakt:
Arne Kjell Raustøl

Varamedlemmer:
Elisabeth Krusinski (1 år)

Annonsering:
Ragnhild Torp

ALLE ANDRE VERV
(1 ÅRS VARIGHET)

Dugnadsgruppe:
Jan Greibesland
Tone Gaarder
Dagfinn Gaarder

Kasserer og regnskapsfører:
Leif Torp
Revisorer:
Dagfinn Gaarder
Tor Arild Bergendal
Vaktmestere:
Leif Torp
Ingar Carlsen (kontakt mellom
styret og dugnadsgruppa)
Festkomité 1:
Johan Seljås (kontakt)
Anne Kjersti Torp Halvorsen
Kari Flateby
Festkomité 2:
Arne Kjell Raustøl (kontakt)
Tora Østby
Ragnhild Torp
Vikar for festkomitéene:
Grete Dingstad
Liv Aandstad

Teknisk ansvarlig / arkivansvarlig:
Ingar Carlsen
Webredaktør:
Jan Fredriksen og Dag Wengen
Formiddagstreff:
Ragnhild Torp (kontakt)
Bjørn Hanssen
Liv Aandstad
Marit Svinningen
Leif Torp
Grete Christensen (50 %)
Torhild Try Jensen (50 %)
Grete Dingstad
Grethe Fjellstad (vikar)
Kulturkveld/Åpent hus:
Bent-Reidar Eriksen (kontakt)
Einar Bjorvand
Toril Bauer Hanssen
Til valgkomiteen:
Liv Aandstad

Årsmøtet velger en representant til Valgkomiteen: Liv Aandstad ble valgt ved
akklamasjon.
10 Eventuelt.



I neste årsmelding skal det, under punktet hvor virksomheten beskrives, nevnes
at foreningen har to personer som er kontakter for kvinnenes internasjonale
bønnedag.
Ellen Fredriksen presenterte et nytt tiltak som styret ønsker å prøve ut som kalles
Liv&Røre. Med tiltaket ønsker styret å få til samlinger hvor det foregår forskjellige
ting samtidig på huset. Samlingene starter med middag for alle. Det er nedsatt en
gruppe som består av Elisabeth Krusinski, Ellen Fredriksen og Annvor Greibesland
for å stå for gjennomføringen. Tiltaket er tenkt gjennomført 6. mai og 3 juni og
hvis styret finer det vellykket så fortsetter Liv&Røre den første onsdag i hver
måned til høsten. Medlemmene kommer til å høre mer om tiltaket blant annet
gjennom månedsbrev og invitasjoner

Askim 14.02.2018
Hans Moesgaard, referent
Askim den. 21. februar 2020

………………………………………………
Liv Aandstad

………………………………………………
Ingar Carlsen

