
Referat – Årsmøte for Nardo misjonsforsamling - 26.02.2020 
 

Årsmøtet åpnet med en andakt av Olaf Normann. 

I år var det 26 stemmeberettigede tilstede på årsmøtet, samt 1 fullmakt. Vi var dermed totalt 27 
stemmeberettigede. Årsmøte varte i tre og en halv time. Kristian Fagerli og Karina Salte ble valgt som 
henholdsvis møteleder og referent.    

 

Årsberetningen for bedehusstyret ble lest og godkjent av Hanna Rodal.  

Årsberetningen for forsamlingsstyret ble lest og godkjent av Karina Salte, med noen 
navnekorreksjoner.   

Regnskapet for bedehuset ble gjennomgått av Jone Trefjord. 2019 ble som 2018, et godt økonomisk 
år for bedehuset, med et resultat på 86 585, 25 kroner. Det er noen spørsmål vedrørende økte 
utgifter under punktene reisekostnader og diverse kostnader. Jone undersøker dette nærmere, og 
sender et skriv til styret. Regnskapet er revidert og godkjent av Einar Agnalt.  

Regnskapet for misjonsforsamlingen ble gjennomgått av Jone Trefjord. Kollekten har også i år holdt 
et jevnt nivå. I 2019 ble det overført 173 632 kr til regionskontoret for NLM. Det har i tillegg kommet 
inn 27 157,25 kr gjennom vipps i løpet av 2019, men dette ble overført til NLM i 2020. I 
kollektregnskapet kommer det frem at forsamlingen har et tap på 315 kroner, dette er antagelig en 
tellefeil. Einar Agnalt skriver i sin beretning at han anbefaler oss å se på rutinene for opptelling av 
kollekt for å minimere faren for tellefeil. Det avtales at styret skal se nærmere på dette.   

 

Valgresultat 

Eldsteråd:     Kommentar:      År:  

Kandidat 1 Kristian Fagerli    Valgt inn      2* 
Kandidat 2 Ruben Fjell   Valgt inn      3* 
 

*Valgt for 2 og 3 år ved loddtrekning. Neste år vil det bli et nytt valg for en potensiell 3. mann. Denne 3. mann 
som eventuelt velges neste år, velges for en hel periode på 3 år.   
 

 

Styret i misjonsforsamlingen:   Kommentar:     År 

Styremedlem Simon Trefjord   Valgt inn     2 
Styremedlem Karina Salte   Valgt inn***     2 
Styremedlem Olaf Normann   Valgt inn***     1 
1. vara* Hildur Unsgaard  Valgt**      1 
2. vara  Rune Bremset   Valgt**      1 
3. vara  Thomas Hogganvik  Valgt      1 
 
 *Stiller på første styremøte. Styret vil her avgjøre hvor mange vara som har møteplikt. 



 **1. og 2. vara fikk like mange stemmer, og loddtrekning avgjorde dermed rekkefølgen. 
 ***Valgt for 1 og 2 år ved loddtrekning, da begge fikk like mange stemmer. 

Bedehusstyret:     Kommentar:     År: 

Styremedlem Ingjerd Stene   Valgt      2   
Styremedlem Jone Trefjord   Valgt      2  
Styremedlem Roald Stevik   Valgt*      1** 

 *Roald fikk like mange stemmer som Fredrik Knutzen, og loddtrekning avgjorde rekkefølgen 
 **Valgt for 1 år ved loddtrekning  

 
 

Valgstyret: Simon Trefjord   Valgt ved akklamasjon    3  

Valgkomite: Rune Bremset   Alle valgt ved akklamasjon   1 
  Arne Bjarte Lid         1 
  Jakob Knutzen         1 

Revisor: Einar Agnalt   Valgt ved akklamasjon    1 

 

Regnskapsfører 
for bedehuset: Jone Trefjord   Valgt ved akklamasjon    Velges vanligvis av styret på 
                    ubestemt tid 

Regnskapsfører  
for forsamlingen: Jone Trefjord   Valgt ved akklamasjon      Velges vanligvis av styret  
          på ubestemt tid 

 

 

 

Samtale om arbeidet 

- Kveldsbibelskole. Det er mange som setter pris på kveldsbibelskolene som drives på Nardo, 
både fra forsamlingen, men også andre menigheter. Det kommer forslag om å ha 
kveldsbibelskole oftere enn 1 gang i måneden, og styret oppfordres til å jobbe med denne 
saken.  

- Nattverdsmøte. Første Søndag hver måned har vi nattverdsmøte etter søndagsmøte. Dette 
er det fine erfaringer med, men søndagsmøte i sin helhet blir ofte langt. Noen foreslår å gå 
tilbake til et nattverdsmøte slik som det var tidligere, i stedet for to separate møter. 

- Utleiemuligheter. Årsmøte diskuterer mulige løsninger for utleie av kjelleren, som kan 
komme både bedehuset og forsamlingen til gode. Nå leier vi ut 2 leiligheter til kommunen, 
med en svært gunstig kontrakt i bunn, og 1 leilighet til en privatperson. Kanskje kunne man 
leid ut en av disse leiligheten til f.eks. en student, som vil kunne leie for en rabattert pris mot 
at vedkommende fungerer som vaktmester/renholder osv. Styret og bedehusstyret vil se på 
hvordan man kan utnytte både kjelleren og loftsetasjen på en mer hensiktsmessig måte.  



- Høsten 2020: Det nevnes av flere at det er ønskelig med en 14 dagers møteserie, da man kan 
sitte under god forkynnelse over lengre tid. Kanskje er det en mulighet for å samarbeide med 
Betania om dette, og for eksempel ta en uke hver? Det er noen utfordringer knyttet til dette 
med å huse en forkynner over så lang tid, spesielt med tanke på at mange i forsamlingen 
enten er studenter eller eldre. Likevel har vi oppgradert loftsetasjen, og det er mulig for en 
taler å bo her opp. Noen foreslår også teltmøte som et alternativ til en lengre møteserie til 
våren. Andre påpeker at vi er en liten forsamling, og at det mange ganger er fint med korte 
møteserier også.  
Det nevnes også at det er fint om vi klarer å senke terskelen for å ha møte. Det trenger ikke 
alltid være planlagt i lang tid, og bundet til faste former. Ønsket er at om noen har fått noe, 
kan de være frimodige og benytte huset for å dele det Gud har fått vise de.  

- Eldsteråd-funksjonen: Det samtales litt rundt Ruben og Kristian sin funksjon som eldsteråd, 
og hva vi som forsamling ser for oss at dette vil innebære. For noen ville det kanskje være fint 
med en oppsøkende og spørrende eldste, andre vil kanskje oppleve dette som ubehagelig. 
Det påpekes at begge er vist tillit fra forsamlingen, og at de står fremfor Gud med sitt kall. 
Her kan en få hvile i at han vil lede, vokte og utruste.  

 

Årsmøte ble avsluttet med en bønnestund og sangen «Kom la oss kjærlig vandre».  

 

 

For Nardo misjonsforsamling  

Karina Salte          

 

        


