Landsstyret

FriBU
Referat
Landsstyremøte 5. sept. 2020
Sted: Thon Hotel Parken, Kristiansand
Tidsramme: 09.00- 13.45.
Til stede:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. Varamedlem:
FSK-representant

Øyvind Tonheim
Henrikke Willard
Erland Erlandsen Strømme
Andrea Stormo Øygarden
Celina-Therece Honningsvåg
Tomas Sigerstad
Jorann Løvland
Nicolai Puntervold

Tlf 48191668 / oyvind@tonheim.org
Tlf 48210442 / henrikke.willard@gmail.com
Tlf 41363986 / erland99s@hotmail.com
Tlf 95006303 / stormoandrea@gmail.com
Tlf 97685246 / celth92@gmail.com
Tlf 92483384 / tomas@sigerstad.com
Tlf 91640288 / kamperhaug92@gmail.com
Tlf 95479636 / nicofeyer@hotmail.com

Administrasjonsleder: Martin Nøstrud
Daglig leder:
Håvard Haugland
Stabsrepresentant:
Ingrid H. Heskje

Tlf 45688015 / mn@fribu.no
Tlf 41418400 / hh@fribu.no
Tlf 93468147 / ihh@fribu.no

Ikke til stede:
Styremedlem:

Tlf 94869555 / henrikand97@hotmail.com

Henrik Andersen

Styremøte
INNKALLING OG DAGSORDEN

Sak 133/17-20

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.

REFERATSAKER

Sak 134/17-20
Sak 135/17-20
Sak 136/17-20

Referat fra landsstyremøte 11.06.20
Tas til orientering
Referat fra AU-møte 26.08.20
Tas til orientering
Protokoll fra synodestyret 04.-05.06 og 18.06.20
Tas til orientering.

RAPPORTSAKER

Sak 137/17-20

Rapport fra daglig leder
- Stabssituasjon.
o Thea Frøystad har økt opp til 70% denne høsten.
o Birgitte S. Therkelsen har sagt opp sin stilling i FriBU.
o Børge Greaker er tilbake i 100% stilling i FriBU og skal jobbe mer som
kontakt mot nordre og arrangement der.
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o

Martin Nøstrud får forlenget sitt vikariat frem til han skal ut i pappaperm
1. mars 2021. Eli D. Taunton kommer inn igjen 100% som
administrasjonsleder fra 1. mars 2021.
o Deltidsstillinger FriBU/menighet kan være vanskelig for flere ansatte.
Det er viktig at staben er lokalt engasjert, men bør vi ta dette opp som
en sak igjen på et senere tidspunkt?
- Prosjekt ledere.
o Ferdig med å filme småsnutter.
- Konferanse The Send 28 august 2021
o En konferanse opprinnelig fra Brasil.
o De ønsker å arrangere konferanse i Norge sammen med alle kristne
organisasjoner.
o Telenor arena er booket og de ønsker å samle 10.000 unge. (15 – 25 år)
o Dette blir trolig utsatt til 2022 grunnet koronapandemien.
- Konferanse Gi Jesus videre 21/22.
o Martin og Ingrid sitter i hovedkommiteén.
o Mulig utsettelse av selve konferansen til 2022.
o FBU skal ta stilling til om det skal arrangeres en annerledes digital utgave
i 2021 i tillegg til at konferansen flyttes fysisk til 2022.
- Visjon 2021.
o Det jobbes med alternativer løsninger for Visjon.
o Mer samlingsbasert på lokale plass. I tillegg så vil man samle de
forskjellige festivalene forskjellige steder.
Tas til orientering

Sak 138/17-20

Rapport fra administrasjonsleder
- Regnskapsrapport for mai, juni og juli 20.
- Budsjettverktøy. Nytt budsjettverktøy tas i bruk inn mot budsjettering 2021.
- Nytt opplag av Input på plass.
Tas til orientering

OPPFØLGINGSSAKER

Sak 139/17-20

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FRIBU OG FRIKIRKEN
Arbeidet med kommunikasjonsstrategi har ikke hatt den nødvendig fremdriften som
ønsket for prosjektet. Administrasjonsleder tar styret igjennom arbeidet som har blitt
gjort og som skal gjøres fremover.
Administrasjonsleder informerte:
- Administrasjonsleder har forsøkt å samle trådene rundt arbeidet som har blitt gjort
tidligere for å sette retning for videre arbeid.
- Det blir et mye tettere samarbeid fremover med Frikirken rundt kommunikasjon
noe vi er glade for. Vi håper på bedre synergi. Et ønske fra oss er at vi som barneog ungdomsorganisasjon kan også være med i prosesser frikirken gjør.
- Grafisk profil: Frikirken og FriBU har gått inn et samarbeid med Bajasen. Ny
grafisk profil for både frikirken og FriBU. Utseende blir enda mer slektskap enn
tidligere. I tillegg jobber FriBU med å revurdere logo.
- Nettside: Adm.leder har jobbet med ny nettbutikk. Bedre oversikt over varelager,
enklere handel for kunder og lettere etterarbeid er noen momenter. Samtidig som
nettbutikkløsning jobbes med så presser det seg frem en revurdering av løsning
for nettside. Det er innhentet 3 tilbud på dette.
- Det jobbes mot en ansettelse av person på kommunikasjon.
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Kommentarer fra styremøte:
- Kommunikasjonsstrategi fra Frikirken: Styret i FriBU synes det er bra at denne
prosessen er i gang og at det blir tettere samarbeid med frikirken. Styret opplever
at det er litt for mye tekst i strategidokumentet til frikirken.
- Ikke uproblematisk å endre til en helt ny FriBU-logo. Vi bør være nøkterne i
valget vi tar. Logoen definerer oss som organisasjon.
- Utkast kommunikasjonsstrategi:
o Være enda mer konkret på innhold under kanallisten.
o Hjemmekirke: Står i kommunikasjonsstrategien for Frikirken. Her må riktig
info være på plass siden det står begge steder.
Vi går bort fra søndagen som publiseringsdag. Da blir det mer en ressurs
som kan brukes på det jevne. Fokus blir barn, tweens og familiegrupper
videre.
o Er menighetsposten et reelt navn fremover? Dette må samsvare med
strategi for frikirken.
o Skal man bruke podcast som kanal? Det må være i samsvar med
kommunikasjonsmålene vi har satt oss.
Landsstyret er positiv til utgangspunktet for kommunikasjonsstrategi og arbeidet som
gjøres rundt kommunikasjonsarbeidet. Det bør rapporteres jevnlig rundt prosjektet til
landsstyret.

NYE SAKER

Sak 140/17-20

STRATEGIKONFERANSE FOR FRIBU 12-14.02.2021
Styret bes med i planlegging av strategikonferansen. Dette skal være en
inspirasjonssamling i forkant av landsmøte skal avholdes på nett 10 mars. Daglig
leder legger frem saken og vil utfordre 1- 2 styremedlemmer til å være med i
planleggingsprosessen videre sammen med stab.
- Konferansen skal peke på FriBU´s retning fremover. Strategiplan og melding må
være klar til denne helgen.
- Overkommelig å få til dette på et hotell el.l. med inntil 200 personer om ikke det har
økt til 500 pers innen den tid.
- Konferansen vil hjelpe oss å ikke ha diskusjonssaker på agendaen under landsmøte
som blir på nett.
- Tema: Implementering av tro i hjemmet, faser. Unge voksne.
- Kan man se noen av målene som ble satt i starten av denne styreperioden?
- Er det en idé å ha workshops denne helgen som gir FriBU mer innspill til arbeidet
videre?
Vedtak: Øyvind Tonheim og Erland Strømme blir med i planleggingsprosessen videre.

Sak 141/17-20

STØTTE TIL PROSJEKT
Støtte Bibelprosjekt
Tverrkirkelig prosjekt i å oversette «The bibel project» til Norsk. Hittil har 21
kirkesamfunn gitt gaveløfter på tilsammen ca. kr. 1,56 mill. til prosjektet. Totalt trenger
de ca. kr. 2,5 mill for å fullføre prosjektet. Organisasjoner i vår størrelsesorden har gitt
engangsstøtte på mellom 50.000 – 100.000. Daglig leder informerer.
Vedtak: Styre vedtar støtte til prosjektet med kr. 100.000,- som en engangssum.
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Støtte til Gutt og jente
Det har kommet en forespørsel fra Gutt og jente om å øke vårt medlemskap fra bmedlem til a-medlem. Det innebærer en høyere kostnad for oss årlig, i tillegg har de
ytret ønske om å ha med en representant i styret. Daglig leder informerer.
- Gutt og jente må promoteres bedre på bl.a. vår nettside. Det er en god ressurs.
- FriBU sitter nå som et passivt b-medlemskap med en årlig støtte.
- Det hadde vært lettere å bli a-medlem om det hadde vært et høyere fokus hos FriBU.
Vedtak: Styret vedtar at FriBU beholder sitt b-medlemskap inntil videre.

Støtte Andreas Bjørntvedt 2020
IMF har ytret et ønske om å ha FriBU med som støttepartner for Andreas Bjørntvedt
sin doktorgradsavhandling. Andreas skal forske på hvem som har størst påvirkning for
barn og unges sin tro. Vi har pr nå ingen norske tall og statistikker, men har brukt
tallmateriale fra USA og Barna Instituttet. Dette prosjektet vil vare i ca. 5-6 år.
Daglig leder informerer.
- FriBU jobber tett med Awana. Relasjonelt kan være vanskelig å si nei til noe.
- Det er viktig med tall og forståelse.
- Vi må være aktive i prosessen til Andreas Bjørntvedt for å få et større utbytte.
Vedtak: Styret vedtar å støtte pakke 1, med en årlig støtte på kr. 20.000,- i 5 år.

EVENTUELT

Sak 142/17-20

Eventuelt

Styremøter og viktige datoer.
2020:
13. Okt
Exponential Round Table, Hånes Frikirke. Frivillig for styret.
20.- 21. nov
Styremøte i Oslo.
2021:
8.- 9. jan
12.- 14. feb
10. mars
9.- 10. april
September

Styremøte i Oslo.
Strategikonferanse for FriBU 2021.
Landsmøte på nett. Lokasjon for landsstyre blir Oslo.
Styremøte Oslo for nytt landsstyre i FriBU.
(Dato ikke satt) Felles styrehelg landsstyre og synodestyret.

Det er ønskelig at styret inviterer Jarle Skullerud og Marit E. Brevik til ett styremøte en gang pr. år.
I tillegg vil vi ha en felles styresamling i sept. 2021 for å styrke samarbeidet FriBU/Frikirken.
Stab utfordres til å gå igjennom målplanen og gi til styret på kommende styremøte i november.

Ref: Martin Nøstrud
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