Landsstyret

FriBU
Referat
Landsstyremøte 12. oktober
Sted: Pilestredet 69, Bislett
Tidsramme: 09.30 - 15.00
Tilstede:
Styreleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. Varamedlem:
Administrasjonsleder:
Daglig leder:

Øyvind Tonheim
Erland Erlandsen Strømme
Andrea Stormo
Henrik Andersen
Jorann Kamperhaug
Martin Nøstrud
Håvard Haugland

Tlf 48191668 / oyvind@tonheim.org
Tlf 41363986 / erland99s@hotmail.com
Tlf 95006303 / stormoandrea@gmail.com
Tlf 94869555 / henrikand97@hotmail.com
Tlf 91640288 / kamperhaug92@gmail.com
Tlf 45688015 / mn@fribu.no
Tlf 41418400 / hh@fribu.no

Fraværende:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Observatør FSK:

Henrikke Willard
Celina-Therece Honningsvåg
Tomas Sigerstad
Haakon Tønnessen

Tlf 48210442 / henrikke.willard@gmail.com
Tlf 97685246 / celth92@gmail.com
Tlf 92483384 / tomas@sigerstad.com
Tlf /

Styremøte
INNKALLING OG DAGSORDEN

Sak 86/17-20

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent

REFERATSAKER

Sak 87/17-20
Sak 88/17-20
Sak 89/17-20
Sak 90/17-20
Sak 91/17-20

Referat fra landsstyremøte 19. juni
Godkjent
Referat fra AU 1. oktober
Godkjent
Protokoll fra BUK 29. september 2018
Tas til orientering
Referat FSK 2. september
Tas til orientering
Protokoll fra synodestyret 17.-18. juni
Tas til orientering
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STATUSRAPPORTER

Sak 92/17-20

Rapport fra daglig leder
• Nye ansettelser
• Teamtur til Japan for unge voksne påsken 2020
• Strategikonferanse for Frikirkens misjonsarbeid 17.-18. januar 2020
• Status FriBU Nordre
Tas til orientering. Det er et ønske at styremedlemmer blir med på strategikonferansen
for Frikirkens misjonsarbeid 17.-18. jan 2020.

Sak 93/17-20

Rapport fra administrasjonsleder
• Martin Nøstrud ansatt som vikar fra 1. oktober
• Regnskapsrapport august 2019
• Videre prosess med nytt medlemsregister
Tas til orientering

OPPFØLGINGSSAKER

Sak 94/17-20

Gi Jesus Videre-konferansen

Daglig leder orienterer om status på konferansen og FriBUs bidrag.
Vedtak: Saken tas til orientering.

NYE SAKER

Sak 95/17-20

Innspill til budsjett 2020

Styret kommer med innspill til de ulike prosjektene og prioriteringer som er planlagt i 2020.
Innspill: Støtte til teamtur. Prioritere nordre menigheter.
Vedtak: Daglig leder og administrasjonsleder legger frem et ferdig budsjettforslag på styremøtet i
januar.

Sak 96/17-20

FriBU Frifond 2019

Forslag til vedtekter for FriBU Frifond legges frem for styret. Forslag om å fjerne støtte til ikke-tellende
lokallag med færre enn fem medlemmer. Flytte frist for rapportering fra 1. juli til 15. juni.
Vedtak: Vedtekter for FriBU Frifond 2019 vedtas med å fjerne støtte for ikke-tellende lag med færre
enn 5 medlemmer og at frist for rapportering flyttes fra 1. juli til 15. juni.

Sak 97/17-20

Innspill til lønnsutvalget

Frikirken har et ønske om å rekruttere flere unge pastorer/arbeidere til menighetene. En viktig satsing
inn mot dette er at unge mennesker får arbeidserfaring i kirker samtidig som de studerer teologi (eks.
ungdomsarbeider). I dag er det slik at arbeidere får ansiennitet for hvert år de arbeider uansett
størrelse på stilling. Denne ansienniteten blir trukket når bachelor eller mastergrad er fullført med like
mange år som utdannelsen tar. Denne regelen rammer bare personer som er under 40 år.
Dersom Frikirken har et ønske om å både øke kompetanse teoretisk og praktisk bør dette også
gjenspeiles i lønnsavtalen. Det at ansiennitet trekkes fordi man ikke «kan» belønne dobbelt bør
gjennomgås på nytt. Lønnsavtalen bør endres slik at ansiennitet og kompetansetillegg blir gitt når man
faktisk har fått det i praksis.
Vedtak: Daglig leder utarbeider et innspill til lønnsutvalget. Styret godkjenner innspillet som en
epostsak innen 1. nov.
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Sak 98/17-20

Eventuelt

Styremøter og viktige datoer i 2019 og 2020:
22.-24. november Gi Jesus Videre-konferanse i Kristiansand
17.-18. januar, styremøte og strategisamling på Scandic Gardermoen.
27.-28. mars, styremøte. Felles styresamling i Frikirken. Gardermoen.
24.-25. april, BUT, ønske om at styremedlemmer deltar. I Oslo.
12.-13. juni, styremøte i Oslo (Med forbehold. Tas opp igjen til vurdering på neste styremøte)
Styret har godkjent disse datoene.

Referent
Administrasjonsleder
Martin Nøstrud
12.10.19
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