PROTOKOLL
METODISTKIRKENS HOVEDSTYRE
ARBEIDSUTVALGET
Møtedato:
3. mars 2014

Sted:
Oslo

Sak nr.:
Sekretær:
040/12, 12/13, 33/13, 06/14, 07/14, 11/14 og 13/14. Gunnar
Bradley
Tilstede: Berit Westad, Jan-Erik Hansen, Øyvind Helliesen og Gunnar Bradley.
Berit Westad innledet om andakten i I DAG, om at vi ikke skulle være bekymret for noe.
Annet: Svein J. Veland var med via telefon på 06/14 Lista, 07/14 søknad fra Arendal og 13/14 Soltun.
Sak nr:
AU-040/12
Saksopplysning:

Saksbenevnelse: Organisering av Metodistkirkens valgte ledende
organer og hovedkontor.
Orienteringssak i Årskonferansen. § 611-613 + § 608 beskriver 2
stillinger hvor daglig leder, Connectional Minister sorterer under
kabinettet mens seniorkonsulenten ivaretar § 611-613 og
rapporterer til hovedstyrets leder.
Annonse utformes.
1. AU bes forberede ansettelsen og komme tilbake med en
nærmere beskrivelse av stillingen til Hovedstyrets neste møte.
Målet er at ny daglig leder er på plass innen 1. august 2014. AU
må lage en milepælsplan for videre fremdrift i saken.
2.

Vedtak:
Sak nr:
AU-12/13
Saksopplysning:
Vedtak:

Sak nr:
AU-33/13
Saksopplysning:
Vedtak:

Sak nr:
AU-06/14

For 2014 dekkes stillingens eventuelle kostnader innenfor
budsjett. For 2015 må det vurderes en kombinasjon av
reduksjon av andre kostnader og bruk av kirkens reserver.
Annonse trykkes i Vårt Land og i Brobyggeren, legges på kirkens
hjemmeside og sendes menighetene.
Saken følges opp på neste Hovedstyremøte.

Oppfølging

Saksbenevnelse: Årskonferansen 2014

AU
Oppfølging

Forretningsordenen
Forretningsordenen revideres ved innsetting av nytt pkt. 6 SOSIALE
GB
MEDIER. Årskonferansens sesjoner er åpne for alle og Metodistkirken
i Norge vil oppmuntre deltakerne til å bruke sin ytringsfrihet på
sosiale medier. Samtidig skylder vi hverandre oppmerksomhet, etisk
standard og full tilstedeværelse i konferansen. (Jfr. KO § 162 t).
Saksbenevnelse: Basisutvalget
Innspill fra menigheter.
1. Informasjon mottatt. Arbeidsgiverparten tar med innspillene i det
videre arbeidet.
2. Administrasjonen avklarer med Sandnes om de vil fremme forslag
til Årskonferansen.
Saksbenevnelse: Regnskap

Oppfølging

GB

Oppfølging

Saksopplysning:

Vedtak:

Sak nr:
AU-07/14
Saksopplysning:

Vedtak:

Lista. Lønnsutgifter på Lista bør føres som Felleskassetilskudd, noe
som minsker «til rådighet» med 100 000 kr for inneværende
kalenderår.
100 000 kr føres som Felleskassetilskudd i 2013. Tilsynsmannen
arbeider med å få på plass en styringsmodell for virksomheten.
Saksbenevnelse: Eiendomsavsetninger og investeringer

GB

Oppfølging

- Våre plasseringer pr 31/12-2013
- Søknad fra Arendal. Søknaden viser et ønske om et stort løft, så
Arbeidsutvalget ønsker å løfte saken videre til Hovedstyret for å ta
en prinsipiell debatt der. Som utgangspunkt ønsker AU at det skal gis
et tilskudd og en garanti.
Skriftlig betraktning fra tilsynsmannen som inneholder
langtidsbudsjett og vurdering av menighetens bærekraft framover,
leveres med sakspapirene til neste Hovedstyremøte.
- Oversikt plasseringer. Informasjon mottatt.
GB
- Arendal. Informasjon mottatt. Saken følges opp på Hovedstyret.

Sak nr:
AU-11/14
Saksopplysning:
Vedtak:

Saksbenevnelse: Saker til Årskonferansen fra Hovedstyret

Oppfølging

Foreløpig opplisting.
Informasjon mottatt. Saken avsluttes på neste Hovedstyremøte.

GB

Sak nr:
AU-13/14
Saksopplysning:

Saksbenevnelse: Soltun

Oppfølging

Vedtak:

Lån fra Metodistkirken i Norge til Stiftelsen Soltun er pr. d.d. 4,1 mill.
kr.
AU har gjennomgått foreløpig regnskap og trenger utdypende
forklaring på enkelte poster.
Hvis stiftelsen har behov av økonomisk hjelp for å fullføre skoleåret
anbefaler vi at det ordnes med kassakreditt med banken som
tilbakebetales når statstilskuddet kommer (i april og juli).
Metodistkirken i Norge kan garantere for dette lånet overfor banken.
AU har gjennomgått foreløpig regnskap og trenger utdypende
forklaring på enkelte poster: Kontorkostnader, andre kostnader er,
post "7792 Banktrans uten bilag", overskudd fra Årskonferansen
2012 til Reisekassen.
Styrelederne for stiftelsen og skolestyret inviteres til samtale om
Soltuns framtid, med Arbeidsutvalget og tilsynsmann på distriktet.
Hovedstyrets bestilling:
1. Avklare at tinglysing og pant foreligger.
2. Gjennomgå foreløpig årsregnskap 2013 og kontantstrøm.
3. Myndighet til å gi støtte til drift ut skoleåret etter forutgående
avklaring med Hovedstyrets medlemmer.
4. Avklare veien videre for skolen i dialog med stiftelsens styre.
5. Arbeidsutvalget rapporterer tilbake til Hovedstyret 21. - 22. mars
1. Tinglysing av pant foretas.
GB
2. Spørsmål som ble stilt om regnskapet videreformidles til
styreleder i stiftelsen.
3. Det avklares med banken om de kan fortsette å yte kassakreditt

mot at Metodistkirken i Norge står som garantist.
4. Styrelederne for stiftelsen og skolestyret inviteres til samtale om
Soltuns framtid, med Arbeidsutvalget og tilsynsmann på
distriktet.

