Landsstyret

FriBU
Referat
Landsstyremøte 19. juni
Sted: Skype
Tidsramme: 17.00 - 18.30
Tilstede:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. Varamedlem:
Administrasjonsleder:
Daglig leder:
Stabsrepresentant:

Øyvind Tonheim
Henrikke Willard
Erland Erlandsen Strømme
Andrea Stormo
Tomas Sigerstad
Jorann Kamperhaug
Eli Dorthea Taunton
Håvard Haugland
Eric Tryland

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

Forfall:
Styremedlem:
Styremedlem:
Observatør FSK:

Henrik Andersen
Tlf 94869555 / henrikand97@hotmail.com
Celina-Therece Honningsvåg Tlf 97685246 / celth92@gmail.com
Nicolai Puntervold
Tlf / nicofeyer@hotmail.com

Styremøte
INNKALLING OG DAGSORDEN

Sak 76/17-20

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent

REFERATSAKER

Sak 77/17-20
Sak 78/17-20
Sak 79/17-20

Referat fra landsstyremøte 30. mars
Godkjent
Referat FSK
Tas til orientering
Referat fra synodestyret 25. april
Tas til orientering

STATUSRAPPORTER

Sak 80/17-20

Rapport fra daglig leder
• Foreldrekveldressurser – ferdig
• Trosopplæringsplanrevidering – ferdig
• Input - ferdig
• Disippelhus – videre arbeid til høsten
• Visjon – under arbeid
Tas til orientering

Sak 81/17-20

Rapport fra administrasjonsleder
• Regnskapsrapport mai 2019
• Vikariat fra høst 2019
Tas til orientering
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Sak 82/17-20

Orientering om Skjærgårds og Toppscorer 2019 fra Eric Tryland
Skjærgårds: Har hatt samling med alle medarbeiderne, ca. 15. stk. totalt. Erland har
ansvar for Escape Room, kan dra inn mye penger. Bruker Connect til å samle inn
penger på misjonsløp. Mål: 500 000, har samlet inn 100 000 så langt. Har laget filmer
til stevnet, røde hatter som gjemmes på forskjellige steder. Skal lage poplåt som skal
spilles inn på fredagen. Misjonsløp med farger. Skape liv på stand.
Familieressurser: to filmer fra misjonsland med barn som kan brukes på
familiegudstjenester. Lager en pakke med andakt, film og innsamling.
Tas til orientering

OPPFØLGINGSSAKER

Sak 83/17-20

Orange

Oppsummering etter Orange-konferansen. Hva sitter du igjen med og hva bør vi gjøre noe med her
hjemme?
• Vi må være en kirke for hele mennesket
• Vi må tenke utenfor boksen og vi må tenke nytt
• Det handler om relasjoner
• Tenke forlovelseskurs eller ekteskapskurs for unge voksne i videre arbeid
• Den personlige relasjonen er viktig – bli kjent og bry seg om de man møter
• Fint at det var med noen fra Frikirkens hovedkontor og synodestyret
Styret og staben tar med seg momenter fra konferansen i videre arbeid og satsing.
NYE SAKER

Sak 84/17-20

Satsing på unge voksne-arbeid

De siste årene har vi satset inn mot å bygge opp unge voksne arbeid. Støperiet og akademiet har vært
rettet mot å starte arbeid og trene unge ledere til tjeneste.
Vi ser at arbeidet rundt unge voksne vokser gradvis. Likevel har vi mye igjen for å nå målene i
målplanen vår om å starte syv større studentarbeid og trene ledere. Vi trenger økte arbeidsressurser
for å kunne følge opp, legge til rette og arbeide strategisk med ledere og ledertrening. De fire siste
årene har det også vært en prosjektstilling for unge voksne. Dette ønsker vi å lande i en fast stilling
med tilknytning til en menighet.
Vedtak: Vi ansetter en person i 50% fast stilling inn mot unge voksne i samarbeid med en lokal
menighet. I tillegg ansettes det en person i 25% stilling i en ettårig prosjektstilling i samarbeid med en
lokal menighet.

Sak 85/17-20

Eventuelt

Styremøter og viktige datoer i 2019 og 2020:
11.-12. oktober, styremøte (dato endret fra 18.-19. oktober)
22.-23. november Gi Jesus Videre-konferanse
10.-11. januar, styremøte
24.-25. april, styremøte (i forbindelse med BUT)
12.-13. juni, styremøte
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