Landsstyret

FriBU
Innkalling
Landsstyremøte 12. januar
Sted: Hamar Frikirke
Tidsramme: 09.00 - 15.00
Tilstede:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. Varamedlem:
Administrasjonsleder:
Daglig leder:
Stabsrepresentant:

Øyvind Tonheim
Henrikke Willard
Erland Erlandsen Strømme
Andrea Stormo
Henrik Andersen
Celina-Therece Honningsvåg
Tomas Sigerstad
Jorann Kamperhaug
Eli Dorthea Taunton
Håvard Haugland
Oskar Hadland

Tlf 48191668 / oyvind@tonheim.org
Tlf 48210442 / henrikke.willard@gmail.com
Tlf 41363986 / erland99s@hotmail.com
Tlf 95006303 / stormoandrea@gmail.com
Tlf 94869555 / henrikand97@hotmail.com
Tlf 97685246 / celth92@gmail.com
Tlf 92483384 / tomas@sigerstad.com
Tlf 91640288 / kamperhaug92@gmail.com
Tlf 97574732 / edt@fribu.no
Tlf 41418400 / hh@fribu.no
Tlf / oh@fribu.no

Fredag 11.01
17:00 Samling med Horisont-gjengen i Hamar Frikirke
17:30 Middag
Lørdag 12.01
09:00 Start styremøte
15:00 Avslutning

Styremøte
INNKALLING OG DAGSORDEN

Sak 56/17-20

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent

REFERATSAKER

Sak 57/17-20

Referat fra landsstyremøte 3. november
Godkjent

STATUSRAPPORTER

Sak 58/17-20

Rapport fra daglig leder
• Stabssituasjon
• Disippelhus
• Trosopplæringsplan
• Awana
• Samarbeid
Tas til orientering
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Sak 59/17-20

Rapport fra administrasjonsleder
• Økonomirapport november
• Status GDPR
• Orange 2019
Tas til orientering

OPPFØLGINGSSAKER

Sak 60/17-20

Neste landsmøte

Samtale om mulige tidspunkt for neste landsmøte. Det ønskelig at landsmøtet avholdes i vårhalvåret
2021.
Vedtak: Saken tas opp på neste styremøte.
NYE SAKER

Sak 61/17-20

Lønn til daglig leder

Lønn til daglig leder foreslås økt med to lønnstrinn i samsvar med lønnsjustering i gruppe A2 i
Frikirken.
Vedtak: Daglig leder plasseres i lønnstrinn 64 med tilbakevirkende kraft fra 1.mai 2018.

Sak 62/17-20

Honorering av styreleder

Samtale rundt om at det kan gjøres et vedtak for fast honorering av styreleder i FriBU.
Forslag til vedtak: Saken tas opp på neste styremøte. Lederteam utarbeider et utkast til en instruks for
styreleder- og nestlederverv.

Sak 63/17-20

Eventuelt

Styremøter og viktige datoer i 2019:
29.-30. mars, Kristiansand
29. april – 6. mai, Orange-konferansen, Atlanta
6. juni, kl. 18.00-21.00, Skype
Til samtale: Hvordan når vi bredere ut til lokallagene med sentrale ressurser?
Forrige styremøte startet vi en samtale om hvordan vi kan nå lenger ut med ressurser til lokallag og
medlemmer. I dag gir vi penger gjennom FriBU Frifond til lokallag. Lokallagsleder må skrive og sende
inn søknader for å få prosjektstøtte. Den viktigste ressursen slik vi bruker den i dag er derimot
stabsressurser. Vi ønsker å støtte lokallag med lokal tilstedeværelse, tilrettelegging av ressurser og
gjennom lokalt samarbeid. Likevel kan vi gjøre mer for å nå lenger ut. Mange kjenner ikke til verken
stabsressurs eller pengene vi kan støtte med. Vi vil også komme i kontakt med dem som har gode
ideer eller initiativ som virkelig kan være med å nå mennesker med Jesus.
Mål for samtalen: Vi vil nå lenger ut til lokallag slik at målplanen blir gjennomført. Vi vil se flere barn,
unge, unge voksne og familier møte Jesus.
Til forberedelse:
Hva kan vi gjøre av nye initiativ for å nå lenger ut til lokallagene med de ressursene vi har? Kan vi lage
ordninger med økonomisk støtte som «alle» kan søke på? Hvordan bør vi bruke sosiale medier og
nettside? Hva kan være nye initiativ som hjelper oss til å få tak i de gode ideene der ute?
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