REFERAT
Årsmøte for NLM Hamar Misjonsforsamling 2016
Tid: Mandag 7. mars 2016 kl. 19:00.
Sted: Brukshuset, Stormyrvegen 11, Hamar.
Tilstede: 17.

Bjørn David innledet ved å lese et stykke og be for møtet.

Sak 1/2016 Valg av ordstyrer og referent
Vedtak:
Ordstyrer: Bjørn David Karlsen. Referent: Ole Kristian Sameien.

Sak 2/2016 Godkjenning av saksliste
Vedtak:
Saklisten er godkjent.

Sak 3/2016 Godkjenning av referat fra årsmøtet 2015
Samtaledelen av referatet ble lest opp.
Vedtak:
Referatet fra årsmøtet 2015 er godkjent.

Sak 4/2016 Framlegging og godkjenning av årsmeldinger for 2015
Vedtak:
Årsmelding for 2015 er godkjent.
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Sak 5/2016 Framlegging og godkjenning av regnskap for 2015
Ole W. Bråthen ble valgt til revisor av årsmøtet 2015. På grunn av en reise ble han
forhindret fra å revidere regnskapet for 2015. Reidar Berge tok på seg oppgaven og
reviderte årets regnskap.
Vedtak:
Regnskapet for 2015 er godkjent.

Sak 6/2016 Valg av styre
Gjenværende i styret:
● Mezgebu Fufa (2015-2017)
● Bjørn David Karlsen (2015-2017)
● Solfrid P. Marthinsen (2015-2017)
Resultatet av valget:
Styret:
● Tommy Eriksen (2016-2018)
● Bjarte Rydland (2016-2018)
Varamedlemmer for ett år (2016-2017):
● Ingunn Børresen (1. vara)
● Lars Olav Haugen (2. vara)
● Harald Monsen (3. vara)

Sak 7/2016 Valg av styreleder
Resultatet av valget:
Styreleder:
● Tommy Eriksen (2016-2017)

Sak 8/2016 Valg av valgnemnd
Resultatet av valget:
Valgnemnd for ett år (2016-2017):
● Lill Trine Ådna Haugen
● Marte V. Sameien
● Liv Sivertsen

Sak 9/2016 Valg av revisor
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Resultat av valget:
● Revisor (2016-2017): Reidar Berge

Sak 10/2016 Neste årsmøte
Vedtak:
Neste årsmøte blir mandag 6. mars 2017, kl. 19 i Brukshuset.

Sak 11/2016 Samtale om arbeidet
Tommy Eriksen innledet samtalen med å løfte fram noen problemstillinger knyttet
forsamlingens profil med tanke på det videre strategiarbeidet til styret:
Fungerer visjonen vår? Hva er verdiene våre? Profilutfordringen viser seg i at det
brukes mange ulike navn på forsamlingen vår i Hamar (f.eks. Brukshus-kirka, NLM
Hamar, Hamar Misjonssamband, Gjenbruks-kirka osv.). Kan det være en idé å
endre navn til noe enklere, noe som sier noe om hva vi faktisk er? I tillegg har styret
luktet på navnet på søndagsmøtet. Hva kommuniserer vi med ordet “møte”? Er det
litt internt og ekskluderende? Bør det endres til f.eks. gudstjeneste, for det er ofte
det vi kaller formiddagsmøtet?
Momenter fra samtalen:
● For mange hamarsinger er “søndagsmøte” bedre enn gudstjeneste. Gudstjeneste
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

oppleves mer fremmed, og vekker flere negative assosiasjoner.
“Søndagsmøtet” ikke fungerer godt, og en ender ofte opp med å måtte bruke
“gudstjeneste” for å forklare hva som skjer på søndagsmøtet.
NLM sier noe om identitet, så det bør uansett være med i navnet.
Det er fortsatt noen som har et ben i Statskirken. For dem kan det være litt rart å
kalle forsamlingen “kirke” og møtet for “gudstjeneste”.
Spørsmålet om å kalle søndagsmøtet for gudstjeneste kom med at møtene nå er om
formiddagen.
I og med at NLM Hamar Misjonsforsamling ikke er et kirkesamfunn, er kanskje det å
bruke “kirke” i navnet litt kunstig.
Det var et bevisst valg å bruke “misjonsforsamling” om fellesskapet vårt som et
uttrykk for at man ble en byforsamling.
Kirke vet folk hva er for noe. En forsamling kan det være vanskeligere å forstå.
Mange ser på forsamlingen som sin “menighet”. Da kan det være rett å ha et navn
som gjenspeiler dette.
NLM Hamar Misjonsforsamling er et godt navn fordi det sier noe om hva vi er (NLM),
men også “NLM Hamarkirken” kan kanskje fungere. Gudstjeneste er et bedre begrep
enn søndagsmøte.
“NLM Hamar” er bra nok. Folk kan spørre oss om hva det er. Det viktigste er at folk
føler de blit tatt imot på en god måte, og at de kan tilhøre en forsamling.
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Innføring av ordet forsamling var et uttrykk for at vi beveger oss i retning mot
menighet. Etter hvert blir det vanligere å bruke ordet menighet.
Setter pris på både kirken og bedehuset. Navnet skjemmer ingen. Bør holde fast ved
Brukshuset. Det er et godt navn på huset.
Savner å kunne bruke et navn som kommuniserer bedre hva vi er, og gleder meg til
å få et bedre navn.
Viktig å bruke et språk unge forstår. Mange unge i NLM bruker “kirke”, “menighet”,
“pastor” osv.
Det er sagt mye bra, men jeg vil gå her uansett hva forsamlingen og møtene heter.
Det er viktig å ha et inkluderende sikte med endringer.
Navnet er både det vi kommuniserer utover og det vi kommuniserer innover om hva
vi vil være.
Vi må ha et navn som passer for alle. Det er mange som har møter på huset. Det er
lettere å invitere folk til en gudstjeneste.
Jeg foreslår “NLM-kirken Hamar”.
Styret er bevisst på at vi vil starte en prosess og bruke god tid. Vi vil også lufte dette i
et Fellesskapsmøte for å involvere flere i prosessen.
“Culture eats strategy for breakfast” - kulturen må bygges. Det må være korte
“statements”.
Eiendommen er en ting som må ha et navn. Brukshuset er et slikt navn.
Huset kan ha adressen som navn.
Brukshuset bør beholdes.
Hva med ungdommen? Jeg har et sterkt ønske om at ungdommen får tillit til å skape
ungdomsmøter på sine premisser. Vi har leirsteder i det indre Østlandet. Hva med å
kople oss sterkere mot Livoll eller Hermannstølen for å få en sterkere tilknytning til
disse leirstedene.
Vi kan utvide sirkelen noe mer enn Hamar. Hva tenker vi rundt dette at forsamlingen
kan betyr noe for omlandet? Vi kan være med å inspirere / hjelpa andre.
Dette med verdier er viktig. Hvilke verdier skal gjenkjenne oss? Det er viktig at det
gjennomsyrer det vi gjør.
Jeg har vært i forsamlingen i halvannet år og er imponert over innsatsen som mange
gjør.
En navneendring må vedtas på et årsmøte, evt. et ekstraordinært årsmøte.
Det er viktig at vi bruker god tid og at det blir en god prosess.

Vedtak:
Styret tar innspillene fra årsmøtet med i sitt videre arbeid.

Sak 12/2015 Eventuelt
Ingen saker.
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