Årsmøte ImF Rogaland

PROGRAM
FREDAG:
1700 Registrering og innkvartering
1800 Kveldsmat
1930 Møte. Erik & Anne Furnes. Hananja. «Speed-leir»
2100 Kaffe. Åpnet for ungdommene i salongen i internatbygget.
LØRDAG
0800 Flexifrokost til 0900
1030 Sammen-møte for hele familien. Hilde Hetland. Varhaug Yngreskor.
1200 ImF-lunsj med årsmøte for ImF Rogaland
1200 Sammen-tivoli.
1530 Bibeltime, Erik Furnes.
1530 Jesusfest. Vigrestad Barnekor.
1700 Middag.
1900 Sammenfest.
2030 Pizzasnurrer. Kaffe og kaker
SØNDAG
0830 Flexifrokost til 0930
1100 Storsamling med nattverd. «Speed-leir» for barna
1300 Middag.
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ÅRSMØTE IMF ROGALAND 2018
IMF-LUNSJ, OGNATUN 21. APRIL KL. 12.00 – 14.20
SAKLISTE:

1.

Godkjenning av innkalling til årsmøtet

2.

Valg av:
Møtedirigent og varadirigent
Valg av
To personer til å føre møteboka
To personer til å skrive under møteboka
Referent til aviser og blad

3.

4.

Årsmelding 2017

5.

Regnskap 2017

6.

Valg av 5 styremedlemmer for 2 år.
Ikke på valg: Tarald Gudmestad, Egil Vigdel.
Forslag fra valgnemnda: Torbjørn Walderhaug (gjenvalg), Håkon
Haugland (ny), Torunn Ivesdal Gjedrem (ny), Geir Inge Byberg (ny) og
Stine Terese Erga (ny).
Valg av 2 medlemmer for 2 år til valgnemnda:
Valgt for to år på årsmøtet i fjor: Kari Helen Garheim, Rolf Gunnar
Husveg og Lars Tønnessen.
Forslag fra kretsstyret: Svein Arne Fasseland og Randi Klingsheim Bø.

7.

8.

10.

Valg av revisor
BDO
Sted for neste årsmøte
Ognatun 5.-7. april 2019
Lovendringsforslag

11.

Orientering om Ognatun - Drift og framtidsplaner

12.

Åpen post
Her kan utsendingene komme med innspill og informasjon til årsmøtet.

9.

3

ÅRSMELDING FOR INDREMISJONSFORBUNDET I ROGALAND
2017
INNLEDNING
ImF Rogaland ble stifta i Egersund i 1901. Da var allerede flere lokale indremisjonslag stifta,
men etter hvert kom flere og flere lag til. Fra 1950-tallet av og framover ble det også vanlig å
stifte lag for barn og ungdom, og i 1964 bygget kretsen Ognatun. Indremisjon er å lede
mennesker i vårt nærmiljø til Jesus, altså misjon som kan drives fra der du bor. Man trenger
ikke reise langt for å være misjonær. Indremisjonen er enkeltmennesker som er glad i Jesus,
og som vil stå sammen med andre kristne i et lokalt oppdrag for å gjøre Jesus kjent, elsket og
etterfulgt. Å drive indremisjon er å være i oppdrag. Være i bønn for familie, naboer og
venner. Leve nær mennesker slik at vi med våre liv kan vise veien til han som kan gi evig liv.
Å holde møter og samlinger for hverandre, vi som tror, er ikke det egentlige oppdraget vårt.
Hovedoppdraget er å gå ut i hverdagen med Jesus i hjertet og gå inn i de ferdiglagte
hverdagsoppgavene som Gud har planlagt og forberedt for oss. Det betyr ikke at vi i
indremisjonen ikke skal holde samlinger for å få undervisning, fellesskap og ny kraft. Møter,
foreningssamlinger og husgrupper har alltid vært sentralt i de ulike forsamlinger og skal
fortsatt være det. Det er viktig at våre møter og samlinger har med seg den hellige uroen:
Bønn for ufrelste og et ønske om ny kraft og frimodighet i tjenesten til hver og en av oss.
Vi ser at både enkeltpersoner og flere forsamlinger rundt om i kretsen har et sunt
oppdragsfokus, samtidig som det for oss alle er lett å sette egne ønsker og behov foran det
egentlige oppdraget vi har fått. Derfor trenger vi alltid å stille oss spørsmålet, hvem er
indremisjonen til for?
KRETSEN
ImF-Rogaland består av 4 forsamlinger, 12 lokalforeninger, 13 kvinneforeninger, 2
mannsforeninger, 1 brass - band og 1 sanggruppe. I tillegg har kretsen 33 kontaktpersoner. På
barne- og ungdomssektoren er 26 lag innmeldt.
MØTEVIRKSOMHETEN OG FORSAMLINGSARBEIDET
Det er noen steder en fin veksling mellom forsamlingens egne forkynnerressurser og talere vi
i kretsen skaffer til møtene. Andre sender hele møtelista si til oss og ber om at vi finner talere
til dem, mens andre skaffer alle sine forkynnere helt på egen hånd. Det viktige er at ulike
forkynnergaver kan dele sin innsikt i Guds ord til de kristne som trenger sunn og allsidig
undervisning til tro og tjeneste.
Av ulike årsaker er forsamlingsbygging et stadig større tema på mange bedehus. Vi i ImF
Rogaland heier på de lokale forsamlingene og ønsker virkelig å være til hjelp med å bygge og
utvikle lokale forsamlinger. En har sagt at den lokale kristenflokk /menighet er verdens håp.
Det er sant. Derfor er forsamlingsbygging, forsamlingsutvikling og nyplanting av kristne
fellesskap veldig viktig. Kretsleder har vært delaktig i komiteer eller styrers arbeid på ulike
steder, og bidratt til å utvikle det lokale forsamlingsarbeidet. ImFs forsamlingskonsulent,
Runar Landro, bidrar også i vår krets på dette området, og det er vi svært takknemlige for.
Dette satsingsområdet både ønsker og tror vi at vil bli sterkere framover.

OGNATUN
Vi gleder oss over at det nesten hver helg er samlet barn, ungdom eller voksne på Ognatun, til
samlinger der budskapet om Jesus står i sentrum. Det er en glede å ha en leirplass der forholda

4

ligger godt til rette for at barn og ungdom skal få møte Bibelen sitt budskap og lære Jesus å
kjenne.
Dette siste året har en fått tatt i bruk nye hobbyrom og aktivitetsrom i hovedbygget. Disse er
til stor glede i leirarbeidet. Mesteparten av året har man også arbeidet med ombygging av
deler av underetasjen i internatbygget. Her skal det bli 8 nye overnattingsrom.

SISTE INDRE
Gjennom bladet vårt gir vi glimt fra arbeidet, og informasjon om arrangement kretsen har.
Andakt og oppbyggelig stoff ønsker vi også å gi god plass. Vi har gode sponsorer som
annonserer i bladet og skaffer gode inntekter. Bladet ble gitt ut 5 ganger i 2017. Utfordringen
fremover blir å finne en god fordeling av ressursbruk mellom bladet og elektroniske media.
NETTSIDA imfrogaland.no
Nettsida vår er en enkel kanal til informasjonsspredning. Vi vet at flere og flere bruker den til
å sjekke opp hva som skjer i kretsen og på Ognatun. Facebook og Instagram er to andre
kanaler vi bruker. Vi trenger å ruste opp nettsida, og vi må fremover ha større fokus på bruk
av nettsida og sosiale media. Her har vi muligheter til å nå ut til mange.
ARBEIDERSITUASJONEN
Medarbeiderstaben i ImF Rogaland har i 2017 vært:
Terje Slettebø, Torgeir Lauvås, Anne Berit Aarsland, Frøydis Fitje Aarsland, Anne Birgitte
Auestad, Tore Nesvåg. Per Åge Berge som vi tidligere hadde leieavtale med, ble ansatt som
forkynner i 20% stilling fra sept. 2017. Monica Pollestad ble ansatt som barnearbeider i 40%
fra sept. 2017. Det er kjekt og inspirerende å få nye medarbeidere med i staben og vi ønsker
disse to velkommen med på laget.
Gunn Siri Meland Tjelta var T2 student på Bildøy og hadde ImF-Rogaland som praksisplass
skoleåret 2016-2017. Erfaringene våre med T2 studenter er så gode at dette er en ordning vi
gjerne vil være med på hvert år.
Medarbeiderstaben på Ognatun har i 2017 vært:
Tove Braut, Tone Vigrestad, Toril Aa. Reime, Milly R. Friestad, Anne Marie B. Espedal, Evy
Matnisdal, Leo M. Kristiansen, Bjørg Toft Eriksen, Liv Synnøve Vagle, Elisabeth Aarsland,
Ingelin Sirevåg og Elisabeth K. Husveg. Rønnaug Løge og Åse Pollestad takket av som faste
medarbeidere 01. juli, og vi vil takke disse to medarbeiderne for lang og tro tjeneste.
Tove Braut har 90% stilling som avdelingsleder. De andre medarbeiderne går i
deltidsstillinger fra 10 - 80 %. Noen skoleungdommer har i tillegg jobbet i helger og hektiske
perioder. Terje Slettebø bruker 20% av sin stilling til administrative oppgaver for Ognatun.
Vi har to dugnadsgjenger som går fast på Ognatun. Noen kommer på dagtid på tirsdagene,
mens den andre gruppen møtes onsdag ettermiddag/kveld. Disse to gruppene utfører et svært
viktig arbeid med å vedlikeholde og videreutvikle Ognatun. Hjertelig takk til disse to flotte
dugnadsgjengene.
Takk til trofaste og gode medarbeidere som gjennom et nytt år har utført arbeidet med stor
dyktighet og entusiasme. Vi er glade for å ha dere med på laget.
Fra ImF og Bildøy Bibelskole
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Vi har hatt besøk av disse i 2017:
Gunnar Ferstad, Aud Karin Kjølvik, Tor Ingvald Lauvrak, Leif Nesheim, Ingbjørn Vingen,
Marit Stokken, Irene Krokeide Alnes, Bjarne Vesetvik, Olav Andre Soltvedt, Ole Magnus
Breivold, Harald Tjervåg, Asle Steinbru og Håkon Garvo.
En grupper med elever fra Bildøy bibelskole var på turne i Rogaland 17. – 22. jan. Vi vil
takke ImF og Bildøy bibelskole for godt samarbeid gjennom arbeidsåret.
Fra andre
I arbeidet er det en rikdom å ha god kontakt med andre kretser og arbeidslag. I 2017 hadde
disse taleroppdrag i ImF-Rogaland: Martha og Edgard Paulsen, Edvard Foss, Thomas Rake,
Jørgen Tønnessen, Maria Hornes, Åge Nygård, Leif Nummela, Mikael Jàrlestrand og Marit
Hårklau Ådnanes.
Fritidsforkynnere
Vårt arbeid er helt avhengig av frivillige som er med og forkynner Guds ord på møter, leir og
i lagssammenheng. Også dette året har mange vært med og forkynt Guds ord for liten og stor.
Takk til hver enkelt for det dere formidler av evangeliet, og vi håper dere har blitt rikt
velsignet igjen!
Fritidsforkynnere i 2017 har vært:
Børge Salte, Sigve Øksendal, Leiv Roald Thu, Bjarne Ydstebø, Terje Bjørntvedt, Ivar
Berland, Jan Roald Dahlstrøm, Ståle Handeland, Holger Kjølvik, Olaf Aamodt, Willy
Mæland, Lars Tønnessen, Alfred Salte, Reidar Røyland, Egil Vigdel, Petter Olsen, Magne
Wold, Hilde Hetland, Solfrid Hjelleset, Trond Pundsnes, Gunnhild Lauvås, Jarle Mong,
Martin Dyngeland, Randi Klingsheim Bø.

DUGNAD
Som frivillig organisasjon er det helt avgjørende å ha et godt samspill mellom frivillige og
ansatte. Her tror vi at vi har en god balanse i arbeidet vårt. Dugnaden som blir gjort av
frivillige leirledere, fritidsforkynnere og praktisk dugnadsarbeid på Ognatun, både på
servering, vedlikehold og ombygging, er helt avgjørende for vårt arbeid. Dugnad er en viktig
del av misjonsoppdraget vårt og vil være det fremover også.

SAMMEN-HELG OG ÅRSMØTE 2017
Indremisjonsforbundet i Rogaland vil i arbeidet sitt framover ha mer fokus på utrustning av
lokale ledere og kristne. Det ble også understreket at det er på lokalplanet det viktigste
indremisjonsarbeidet foregår. Dette var hovedfokuset i den reviderte strategiplanen for ImFRogaland som ble lagt fram på årsmøte på Ognatun 22. april. 65 utsendinger var samla til
lunsj og årsmøtesaker. Planen fikk støtte fra årsmøtet, og det ble oppsummert av en utsending
at dette var ein strategi tilpassa vår tid.
Regnskapet viste et overskudd på kr 25 519 for ImF-Rogaland og et overskudd på kr 18 227
for drifta på Ognatun. Etter valget på årsmøtet er kretsstyret i ImF Rogaland sammensett slik:
Randi Klingsheim Bø, Klepp stasjon, Tor Harald Haaland, Nærbø, Torbjørn Walderhaug,
Sunde, Jarle Mong, Bryne, Linn Sirevåg, Bryne (ny), Tarald Gudmestad, Høyland, (gjenvalg),
Egil Vigdel, Ræge (ny) og Håkon Haugland, Nærbø, 1. vara, (ny).
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I overkant av 50 deltakere bodde på Ognatun og fikk ein flott familieleir sammen. Ett av
høydepunktene for mange barn var «Sammen-tivoliet» Over hundre barn boltra seg lørdag på
uteområde på ulike poster som, hoppeslott, bruskassestabling, ansiktsmaling, kanopadling,
sumobryting og mye mer. Totalt anslår vi at over 550 personer var innom Ognatun på
Sammen-helga. Lørdag ettermiddag framførte Vigrestad Barnekor familiemusikalen «Du er
unik» i møtesalen på Ognatun.
Forkynner Leif Nummela fra Finland var med som talar. Tema for helga var «Tettere sammen
hos Jesus» Nummela forkynte på en klar og enkel måte, og understreket at Jesus kom til jord,
levde og døde for å gi oss del i ei framtid i himmelen. I siste samling søndag formiddag
underviste han om hvor troverdig og godt bevitna Jesus sin oppstandelse er.
MEDVANDRINGSGRUPPE
Det har i 2017 også vært drevet ei medvandringsgruppe i krets-regi, men vårsemesteret var
det ingen samlinger. 5 unge ledere på krets eller lokalplan har vært samlet sammen med
kretsleder til tre samlinger høsten 2017. Vi deler med hverandre fra hverdagslivene våre og
snakker også om hvordan livets sammen med Jesus oppleves. Vi leser høyt sammen fra Guds
Ord og ber for hverandre. Siste samlingen før jul, brukte vi også tiden til å lage julekrybber
for salg på julemessa.
ALPHAKURS
I bedehusfellesskapet på Klepp stasjon hadde de Alphakurs våren 2017 som vi i kretsen bidro
med undervisningshjelp til. På mange lokale årsmøter i 2017 gav vi utfordring til å starte flere
Alphakurs, og flere steder vurderte om de skulle starte kurs. Kretsen tilbød seg å bidra både til
planlegging, utrustning av ledere, undervisning og en felles weekend. Tre steder meldte sin
interesse, og kretsleder hadde en rolle alle disse stedene i å bidra til inspirasjon, rådgivning og
opplæring. Disse tre stedene er Brusand, Bjerkreim og Riska. I slutten av 2017 var det
Alphamiddag alle stedene, for å informere og promoter kursene. Alle kursene planla oppstart i
januar 2018 og bestemte at de ville bli med på kretsens Alphaweekend på Ognatun i slutten av
januar 2018, en weekend kretsen vedtok å tilby til en sponset pris, siden det ikke skal kreves
kurspenger av deltakerne på et Alphakurs.
KOMLEDAG MED BASAR
Dette flotte arrangement var i år lørdag 4. februar. Det er indremisjonsforeningene i Egersund
og Bjerkreim som står bak, og det er samlinger både i Egersund og Bjerkreim. I år deltok
Trekkspillgutta begge steder. Denne flotte gjengen deltok med både sang og vitnesbyrd, og
hadde mye godt å bidra med. Mange samles sosialt rundt komlemiddagen før det er stor basar
om kvelden. Dagen gir gode inntekter til arbeidet, dette året ble det igjen rekord med kr. 141
368 til ImF Rogaland. Hjertelig takk til komiteen som står bak arrangementet år etter år.
MANNSWEEKEND
«Lys våken» var temaet for mannswekenden 2017 som fant sted 13.-15. januar på Ognatun.
Torgeir Lauvås hadde ansvaret for forkynnelse på bibeltime og møter, men vi hadde også
besøk av Sølve Salte som delte tanker om alvoret i det nye lærevedtaket i den norske kirke.
Lørdagskvelden hadde vi også besøk av Alexander Schimanski som fortalte om sin vei til
kristen tro. Bedriftsbesøk på Egersund Trål, god mat, prat, forbønn og nattverd var andre
viktige elementer i ei flott helg. Takk til komiteen som gjennomførte helga! Det var 27 menn
som overnatta på Ognatun, og noen som stakk innom som daggjester.
INSPIRASJONSHELG FOR KVINNER
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Helga 27.-29. januar var 46 kvinner samlet til inspirasjonshelg på Ognatun. Martha Paulsen
var taler og Anne Mie Landro Heimvoll og Nina Therese Bjørnestad deltok som sangere.
Tema for helga var: «Vegen, sanninga og livet», og mye godt ble formidlet gjennom helga.
Stor takk til komiteen som har ansvaret for inspirasjonshelga.
KVINNEWEEKEND
Den var 10.-12, mars og 67 kvinner var samlet på Ognatun. Aud Karin Kjølvik var hovedtaler
og Astrid Brekkå Persson deltok med sang. Tema for weekenden var: «Kom til kilden», noe
som ble formidlet på en varm og fin måte gjennom helga. Stor takk til komiteen som har
ansvaret for kvinneweekenden.
SENIORLEIR
På seniorleiren 12.-15 juni var der 25 faste deltakere. Martha og Edgar Paulsen deltok med
tale og sang. Tema for leiren var «Veien hjem». Riskakameratene og Husets trekkspillklubb
deltok på kveldsmøtene med sang. Dette året var deltakelsen på seniorleiren noe mindre enn
den pleier å være. Men det er kjekt å se og oppleve de gode åndelige og sosiale samvær som
er på disse leirene. Takk til komiteen for fint opplegg og god gjennomføring.
SANG OG MUSIKKHELG
Sang og musikk-helg på Furutangen i Ryfylke i pinsehelga, 2.-4. juni er et samarbeid mellom
ImF-Rogaland og ImF-sentralt. Det er sprengfullt på internatet denne helga, og flere
overnatter på hotellet på Hjelmeland. På uteområdet er det også mange campingvogner og
bobiler, mens havna fylles opp av båter med tilreisende. Johan Halsne leder komiteen for
denne helga. Aud Karin Kjølvik Ringvoll og Johan Halsne var talere. I tillegg deltok Halsnøy
Musikklag, Emilia Lindberg, Rett Kurs og Roland Lundgren & Niclas Peterson. Komiteen
gjør en kjempeinnsats for at samlingen skal bli en helg til oppbyggelse og påfyll.
ImFs LEDERKONFERANSE
17.-19. november ble det på Straume ved Bildøy arrangert en stor konferanse for lokale
ledere, ansatte, frivillige, ungdommer, voksne og alle som på en eller annen måte har
oppgaver i Guds rike. Dette var en stor nysatsing som ble veldig bra. Utbyttet vi satt igjen
med etter konferansen var god utrustning, fornyelse, solid undervisning og treffpunkt med
mange som har en lignende tjeneste som vår egen. Denne konferansen er et nytt tiltak i ImF
som erstatter det tradisjonsrike Arbeidermøtet for ansatte med en åpen konferanse for både
ansatte og frivillige i organisasjonen. På arbeidermøtet var det ofte 110 -130 tilstede, mens det
på denne første Lederkonferansen var over 400. Vi er glade for at alle ansatte, noen fra
kretsstyret og mange lokale ledere fra vår krets fikk oppleve denne konferanse med alt det
gode den gav, men vi håper å få enda flere med oss på neste konferanse i november 2018!
FLERKULTURELL FAMILIELEIR
Sammen med KIA (Kristent interkulturelt arbeid) hadde vi for tredje året på rad flerkulturell
leir. Over 90 gjester var på Ognatun fra 3. til 6. august og var med på sporlek, skattejakt,
fisking, kanopadling, origami (japansk papirbretting) og mye annet. For mange av gjestene
våre er dette, av ulike årsaker, den eneste ferieturen de kan få til om sommeren. Vi gjør derfor
det vi kan for å skape så mange gode opplevelser som mulig. Vi var ca. 15 ledere fra ulike
land som samarbeidet om å lede leiren. Vennskap ble knyttet. Ulike innslag fra flere land ble
fremført på lørdagskvelden. Mat fra flere land ble servert. Sist, men ikke minst, Jesus og hans
omsorg for oss mennesker ble formidla gjennom bibelfortellinger og sang.
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INSPIRASJONSKVELDER PÅ OGNATUN
Inspirasjonskveldene på Ognatun i år var tirsdag 29. august der Marit Hårklau Ådnanes
underviste over temaet «Livskraftig indremisjonsarbeid» og torsdag 31. august da Børge Salte
delte sitt vitnesbyrd under temaet: «Når gudsfrykten blir større enn menneskefrykten»
Kveldene er et samarbeid mellom Ognatun og kretsen fordi vi ønsker at leirplassen kan være
en misjonsstasjon som får betydning for fornyelse, påfyll og ny kraft til å tjene Jesus. Vi fikk
gode tilbakemeldinger på disse samlingene. Gruppa «Sync» ledet lovsangene begge kvelden
på en veldig fin måte.

OGNATUNBASAREN
Den var torsdag 28. september. Anne Birgitte Auestad hadde andakt og Hananja sang.
Basaren gav i år et flott resultat på kr 156 600. Et viktig håndslag til Ognatun og arbeidet her.
Hjertelig takk til alle som på ulike måter bidrog til en flott kveld og godt økonomisk resultat.
Ekstra takk til Ognatunforeningen (på Ognatun) som også i år tok ansvaret for basaren.
JULEMESSA
Julemessa i 2017 fikk et resultat på kr 261 660 i brutto inntekt. En nedgang på 8477 fra året
før. Gunnar Ferstad og Elisabeth Husveg var talere, ImF Brass Bryne, Astrid Varhaug og
Varhaug Yngreskor deltok med sang og musikk. Selv om økonomi og penger står sentralt på
julemessa, fikk vi også gode møtesamlinger der Guds ord ble formidla til en lydhør
forsamling. Takk til alle som på en eller annen måte støttet opp om messa gjennom loddsalg,
gevinster, varer, kakebaking, lodd og mat, og til alle som bidrog praktisk under messa.
Komiteen som planlegger og arbeider for messa hele året fortjener også en stor takk for sitt
trofaste arbeid.
JULEFEIRING PÅ OGNATUN
Litt over 60 deltakere og 20 ledere feiret julekvelden sammen på Ognatun fra kl. 16.00 til
21.30. På programmet stod servering av gløgg, juleforestilling, middag, gang rundt juletreet,
utdeling av julegaver og julekos med julekaker og moro. Trivselen var stor, og både store og
små koste seg. Det er godt å være sammen på julekvelden, men en slik samling skaper også
gode relasjoner for fremtiden. Ettersom dette er et gratis arrangement er økonomien en
utfordring, men med støtte fra Bedehuskirkens tiendefond, Ålgård Menighet,
Stokkelandsmarka menighet, flere sponsorer og andre støttespillere fikk vi også i år de midler
vi hadde bruk for. Vi vil rette en stor takk til alle som støtter arrangementet økonomisk.
KRISTENT INTERKULTURELT ARBEID (KIA)
ImF-Rogaland er en av medlemsorganisasjonene til KIA - Rogaland. KIA er en ressurs og
pådriver i arbeidet med å integrere nye landsmenn i menigheter og forsamlinger. Her gir Gud
oss nye muligheter til å dele evangeliet med flere, og kristne innvandrere trenger å bli
inkludert i kristne felleskap. KIA er en resurs som vi oppfordrer lokale forsamlinger til å gjøre
seg nytte av.
ØKONOMIEN
Arbeidsåret 2017 ble et litt spesielt økonomisk år med et driftsunderskudd på 88 088. I
samarbeid med revisor rydda vi opp i en del bokføringstekniske feil fra hovedsakelig tidligere
år. Dette er bakgrunnen for den forholdsvis store posten «Tap på fordringer». En annen viktig
grunn til årets resultat er at pensjonskostnadene dette året ble tatt fra fond i DnB.
Vi merker oss også en flott økning i inntektene på 162 351 sammenliknet med året før.
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Likviditeten er stabil, i løpet av 2017 har pengene vi har på konto minket med 38 884.
Inntektene er 5 129 833 kr, mens driftskostnadene er på 5 236 781 kr. I tillegg har vi
finansinntekter på kr 18 860.
Hovedtrenden i økonomien er at inntektene steg med 4,1 % i forhold til 2016.
Utgiftene steg med 6,4 % fra 2016 til 2017.
Det er Foreningsgaver som bidrar mest til økningen i inntektene. På inntektssiden må vi og
merke oss en nedgang i fast givertjeneste.
Vi merker oss med takk og glede alle som er med og bidrar til ImF-Rogaland sin økonomi. Vi
håper vi sammen kan videreføre dette inn i det nye året. Oppgavene og mulighetene for ImFRogaland er mange og store, derfor har vi økt forsiktig i medarbeiderflokken. Og vi kan ikke
ta pensjonsinnbetalingen fra fond fremover, dette betyr at inntektene må øke skal vi komme i
balanse. Vi må arbeide målrettet for å øke fast givertjeneste.

TAKK
2017 har vært et spennende år, der vi vi har arbeidet mye med å sette opp en tiltaksplan i tråd
med den reviderte strategiplanen som ble framlagt for årsmøtet i 2017. Vi har gjort to
nyansettelser for å styrke barnearbeidet og forkynnelses / forsamlingsarbeidet. Staben i ImF
Rogaland legger ned en stor innsats og viser endringsvilje for å kunne nå ut med evangeliet til
flere. Vi merker også at det er mange som i bønn, givertjeneste, sponsing eller praktisk støtter
opp om arbeidet i ImF Rogaland. Dette er vi svært takknemlige for. Vi tjener alle en Gud som
ser all innsats gjort for ham, og som rikelig ønsker å velsigne sine tjenere. Så vil vi også, så
sterkt vi kan, få si vår hjertens takk for all innsats fra alle i 2017! Med alt det vi opplever
legger seg så fint til rette for mange av de satsinger og prioriteringer kretsen arbeider med,
opplever vi å se Guds velsignelse. Gud vil bruke vår sammenheng, og vi tror han har
spennende planer for sitt rike, og for folk i Rogaland framover. Takk, gode Gud og Far for at
du tar oss med inn i din redningsplan! Hold oss brennende, varme og våkne! Vis oss nye steg
og satsinger. Hjelp oss, og lær oss å sammen med kristne i andre leirer som ønsker å ha ditt
Ord som fundament for sine liv og sin tjeneste.
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Ansatte

Frivillige

Frøydis Fitje Aarsland
Leirsekretær, 30%

ImF Ung Rogaland har i 2017 hatt 141
ulike leirledere med på leirene våre. Vi
setter stor pris på den innsatsen som blir
gjort av frivillige leirsjefer, leirmødre,
leirfedre, leirsjefassistenter, talere og
leirledere!

Anne Birgitte Auestad
Familiearbeider 50%
1. august økte hun stillingen til 60% og er
nå ansatt som Barne- og familiearbeider.
Anne Berit Aarsland
Leder for ImF-Ung Rogaland, 100%
Tore Nesvåg
Barne- og ungdomsarbeider 50%
Gunn Siri Meland Tjelta
T2 student 61,7% stilling til sommeren
2017

Lagsarbeid
I 2017 besøkte vi:
5 Ungdomslag
12 Barnelag
9 Familiemøter
5 Mor barn treff
3 Barnemøter
3 Kor
2 Voksenmøter
3 Awanasamlinger
42 Totalt (35 i 2016)
I 2017 besøkte vi 30 lag/bedehus på
vårsemesteret og 32 lag/bedehus på
høstsemesteret.
Flere lag i Rogaland startet opp Awanaarbeid i 2017. Vi fikk derfor spørsmål om vi
kunne komme og hjelpe dem litt i gang
eller være med i prosessen. Noen hjalp vi
over telefon, andre besøkte vi dersom de
ba oss om det.

Leirer
2016
15 leirer
825 deltakere
(her er flerkulturell leir medregnet)
2017
14 leirer
646 ulike deltakere, 662 deltakere
(her er ikke Flerkulturell leir medregnet
siden det ikke er et ImF Ung arrangement)
Vi får støtte av Rogaland Fylkeskommune
til leirene våre.

Lagsleir:
Dette året laget vi en stor lagsleir for
barnelag i Bjerkreim og Ognedal. Med
felles transport kom både ledere og
deltaker til en minihelg på Ognatun fra
lørdag til søndag i slutten av februar. Det
fine med denne type leir er at vi ikke
trenger å finne ledere. Lagene har med
seg sine ledere i tillegg til noen foreldre. Vi
holder kun taler og leirsjef. Dette
opplevde både ledere og deltakere så fint,
at lagene i Bjerkreim og Ognedal booket
helg til 2018 med det samme leiren var
overstått. Dette var en suksess som førte
til at vi satte opp 3 lagsleirer i 2018 og la til
rette for at enda flere lag skulle få
muligheten til å reise på en slik leir.
1
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Påskeleir
Vi hadde tre påskeleirer for ulike
alderstrinn. Totalt 157 deltakere. Mottoet
for PL1 var: «Jesus elsker alle.» PL2: «Jesus
døde for meg.» PL3: «Jesus elsker meg
uansett» Vi ønsker at barna på leirene
våre skal ha et motto som kan bli deres. En
setning de kan si og kjenne et eierforhold
til. Som aktivitet dette året hadde vi
påskevandring ute der barna kledde seg ut
og dramatiserte påskebudskapet mens det
hele ble filmet.

Førjulsleir
Vi hadde tre førjulsleirer med totalt 167
deltakere. Mottoet for FL1 var: «Jesus kom
for meg.», FL2: «Det er forkynt oss en stor
glede» og FL3: «Jesus er veien». På
juleverksted dekorerte de serveringsbrett
og laga gryteunderlag. De som ikke ville på
juleverksted reiste på tur til Helgå
Hyttegrend, 400 m innenfor Ognatun. Der
koset de seg med pølser og pinnebrød på
bål, hadde konglekrig og flere andre
konkurranser.

Sommerleir
Vi hadde tre sommerleirer med totalt 124
deltakere. Mottoet for alle tre leirene var:
«Jesus er vegen til himmelen». Det var leir
sankthanshelgen. Vi lurer på om det var
litt upassende tid siden det ikke var så
mange deltakere på den leiren. En av
aktivitetene på sommerleirene var takhys.
Det var ikke så lett og gjennomfører det
over hyttetaket. Så vi kjente fort at vi
ønsket oss en takhysvegg på Ognatun og
lengter etter å ha flere dugnadsfolk som
kan lage ulike aktivitetsapparat til oss på.

Gruppesamlinger
Til sommerleirene startet vi med utvidede
gruppesamlinger etter bibeltimene. De
varte fra 10-15 min til 30 min. Vi har blitt
inspirert og opplært i Awana og har blitt
bevisste på at vi har et disippelansvar som
vi nok ikke har vært så flinke på. I Matt.
28. 18-20 står det: «Jeg har fått all makt i
himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør
alle folkeslag til disipler: Døp dem til
Faderens og Sønnens og Den hellige ånds
navn og lær dem å holde alt det jeg har
befalt dere. Og se, jeg er med dere alle
dager inntil verdens ende.» Dersom vi
skulle gjøre dette, fant vi ut at vi må bruke
mer tid sammen med barna. Ikke bare i
lek, men i samtaler, bønn og
bibelmemoreing. Vi ønsket også å bygge
tettere relasjoner med barna og satte opp
ledere og barn som var fra samme bygd på
samme gruppe, så langt det lot seg gjøre.
Vi satte voksne ledere som gruppeledere
og hadde de unge lederne som
hjelpeledere. På denne måten ønsker vi
også å trene opp de unge. Etter hvert vil
de være i stand til å lede en gruppe. Å bli
bedre kjent, lære barna bibelvers utenat
og utfordre barna til å være med i bønn så

Tenleir:
Tenleiren i år hadde venteliste, og særlig
var det mange påmeldte jenter. Asle
Steinbru fra ImF UNG var taler over
temaet «Leve for Jesus», og vi hadde en
flott leir med god forkynnelse og god
stemning, med surfing, utekino og kjekke
aktiviteter. En flott leir hvor ungdommene
ble bedre kjent med Jesus i en viktig alder.
Det var derimot svært utfordrende å finne
nok jenteledere, og det gjorde at vi ikke
kunne ta inn alle deltakerne på leiren.

2
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vi på som veldig verdifullt. Derfor har vi
hatt slike gruppesamlingene på hver leir
etter vi startet med dem.
Awanasirkel
De utvidede gruppesamlingene førte til at
vi ikke fikk to lange aktivitetsbolker på leir
slik vi har hatt det i lange tider. Så vi malte
opp en Awanasirkel ute på asfalten på
oppsiden av hovedbygget og
kontorbygget. Det er en sirkel som det er
laget mange leker og konkurranser til.
Kjempekjekt! Det kan engasjere mange
samtidig. Totalt 80 stk med ledere og
deltakere springer og koser seg i lek ved
denne sirkelen. Etter gruppesamlingen er
det perfekt å samles til 30 minutter med
lek og moro her.

Nytt aktivitetsrom og nye hobbyrom
På sommerleir 1 hadde vi åpning av nytt
aktivitetsrom. Det gamle bomberommet,
som tidligere hadde blitt brukt som lager,
ble da omgjort til et flott rom der barn og
unge kunne kose seg med dart, fotballspill,
biljard, bordtennis og etter hvert også
shuffleborard. Vi fikk Raymond Bicaglia fra
Sandnes til å male en hel vegg med mange
bibelfortellinger på. Dette har blitt et
veldig populært rom for folk i alle aldrer.
Det gamle kjøkkenet på Ognatun ble gjort
om til to flotte aktivitetsrom der vi kan
male eller koser oss med andre ulike
formingsaktiviteter. Disse rommene blir
også brukt til grupperom når vi har
gruppesamlinger etter bibeltimene.

Konfirmantarbeid
I 2017 fullførte vi prosessen ved å se på
hvordan vi ønsker å drive konfirmantarbeid i

ImF Rogaland. Utvalget som arbeidet med
denne saken i 2016, konkluderte med at de
anbefalte å satse på konfirmantundervisning i
det lokale arbeidet. Nærbø bedehus tok
denne utfordringen og startet
konfirmantarbeid lokalt, med 21 konfirmanter
i 17/18, og Tore Nesvåg har vært med som
underviser og ressursperson fra ImF Rogaland
inn i dette arbeidet. Vi samarbeidet også med
NLM Ung og deltok på deres
konfirmantweekender.

UL
ImF Rogaland var tilstede på UL og hjalp til
på ImF UNG sin stand og med annet
arbeid som ImF UNG var involvert i. Her
får vi profilert vår bevegelse og vise vår
tilstedeværelse for ungdom. Vi tror det er
viktig at ImF Rogaland har sin
tilstedeværelse på UL, som er en av de
største arrangementene for ungdom i vår
region.

ImF-Ung Teamet
Vi har i 2017 hatt 4 styremøter der vi har
behandlet 32 saker.
Vi planla og gjennomførte leirlederfesten,
vi hadde ringeaksjon for å skaffe
leirledere, drøftet ulike leirutfordringer,
planla påskeleir, sammen-tivoli og
sommerleir. Vi planla gruppesamlinger på
2 x 30 min på hver leir.
ImF Ung teamet ble lagt ned i april.
Grunnen til dette var at ImF Ung sentralt
hadde en prosess med alle BUR (Barne- og
ungdomsråda) i landet. Vi hadde en
gjennomgang av hva BUR egentlig skulle
brukes til. Der kom det frem at BUR skulle
være mer rettet mot barne- og
ungdomsarbeidet ute i kretsen. De ansatte
3
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i ImF Ung Rogaland gikk derfor i en
prosess der vi planla å starte 3 team. Et
leirteam som skulle jobbe med leirene
våre, et barneteam som skulle se på hva
som gjør at vi mister så mange barn i
barnearbeidet som blir drevet på
bedehusene våre. Og et ungdomsteam
som skulle jobbe for å se på hva som
skulle til for å bevare ungdommene slik at
de etter hvert kan bli bevart i troen og
tjene Jesus resten av livet.
ImF Ungteamet bestod av:
Rasmus Pollestad
Kristian Gudmestad
Lillian Skarding
Gunn Siri Meland Tjelta - T2 student
Anne Berit Aarsland- ansatt

Feriedager:
14.-16.aug hadde vi igjen feriedager på
Ognatun. Denne gangen kun 3 dager.
Tidligere har vi hatt en uke. Det var 28
barn fra 1.-6.kl her fra kl. 8.00-15.00. Vi
hadde reisefølge på toget for de barna
som kom med tog. Dette arrangementet
ble evaluert og konklusjonen var at
dette var et arrangement der vi ikke fikk
til å gå i pluss økonomisk, i tillegg til at
det også krevde mange andre ressurser.
Det var vanskelig å få ledere siden dette
er et feriearrangement. Det ble derfor
de siste feriedagene som ble arrangert
hos oss i denne omgang.

Familiearbeid
Familiearbeideren har i løpet av 2017
besøkt ulike lag og familiearrangement
med andakt og lek. Hun opplever det
veldig givende og kjekt å komme rundt å

møte barn og voksne, og få fortelle dem
om Jesus.
På leir med mor:
3.-5.februar hadde vi en flott leir for mor
og barn. 30 barn og 28 voksne deltok på
leiren. Inger Johanne Klausen hadde
bibeltimer over mottoet: Stol på Herren
/Du skal ikke ha andre Guder enn meg.
Besteleir
Besteleiren er en fin leir der barnebarn og
besteforeldre får god tid sammen med
hverandre og Jesus. Anne Birgitte Auestad
hadde fin undervisning for
besteforeldrene lørdags formiddag mens
barna hadde en egen samling. Resten av
helga var det samlinger og aktiviteter
felles hele tiden. Torgeir Lauvås var taler
og leirsjef, og en flott gjeng ledere var
med og gjorde leiren til ei god helg for
store og små. Relasjonen mellom
besteforeldre og barnebarn som en hjelp
på veien sammen med Jesus, kan være
utrolig viktig. Derfor tror vi at en slik leir
kan legge grunnlaget for at små
barneføtter vil gå på sammen tros-veien
som besteforeldrene går på.
På leir med far:
8.-10.september hadde vi på leir med far.
Jarle Mong talte til fedrene og Martin
Dyngeland talte til barna. Det var samlet
30 barn og 19 fedre. Bra opplegg med
samlinger for både barn og fedre. Som
aktivitet fikk barna dekorere hvert sitt
putetrekk. Det var også sporlek der
fedrene og barna var sammen.

Awana

4
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Awana, et disippeltreningsprogram fra
USA for barn og ungdom, er i ferd med å
oversettes til norsk. Pilotmenigheten
Fredheim i Sandnes og Matningsdal
søndagsskole prøvde ut Awana før bøker
og materiell skulle trykkes og legges ut for
salg. Det ble arrangert en egen Awana
DNA konferanse der ledere i
søndagsskoler, barnelag og ungdomslag
fikk innføring i hva dette virkelig dreier seg
om. Forsamlingsledere, pastorer og
styreledere ble også invitert med. Leder
for ImF Ung Rogaland var i våren 2017
med i Awana-rådet.

Bønn for arbeidet videre

1.Tim. 2.1-4
«Jeg formaner dere framfor alt til å bære
fram bønn og påkallelse, forbønn og takk
for alle mennesker. Be for konger og alle i
ledende stillinger, så vi kan leve et stille og
fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i
alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser,
gleder seg over, han som vil at alle
mennesker skal bli frelst og lære
sannheten å kjenne.»

altså før de andre tingene vi gjør. Først
skal vi be, så skal vi arbeide. Dette henger
sammen med det som er Guds store
hjertesak, at alle mennesker må bli frelst.
Det er mye spennende som skjer på leir og
rundt om i kretsen. På bønnemøtene vi
har hver tirsdag og torsdag ber vi for lag
og foreninger i kretsen vår. Vi tror at når vi
mennesker ber, arbeider Gud.
”Du kan gjøre mer enn å be ETTER at du
har bedt, men du kan ikke gjøre mer enn å
be FØR du har bedt” Ole C. Iversen i boken
”Bed” utgitt i 1907
• Din forbønn kan forandre din egen
hverdag
• Din forbønn kan forandre andres
hverdag
• Din forbønn kan forandre verden
• Din forbønn kan forandre andres evighet
La oss sammen be!

Disse versene viser oss at bønn er arbeid.
Ofte kan bønn være et langvarig, krevende
og hardt arbeid. Bønn er hvile og bønn er
arbeid. Vår forbønn kan forandre et
menneskes liv, hverdag og evighet.
Hvorfor? Fordi vi ber til en allmektig Gud.
Gud vil at vi skal bruke bønn som
arbeidsredskap ”framfor alt”. Det betyr at
det er det viktigste av alle våre
arbeidsredskaper, og det betyr at det er
det som alltid skal komme ”framfor alt”
5
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Leirrekneskap for ImF-Rogaland sine leirer i 2017.
Tid

Leir

Deltakere Inntekter

Utgifter

Underskudd

03/2-05/02
25/2-26/2
24/3-26/3
31/3-02/4
07/4-09/4
09/5-11/6
16/6-18/6
23/6-25/6
08/9-10/9
22/9-24/9
06/10-08/10
24/11-26/11
08/12-10/12
15/12-17/12
24/12

På leir m/mor (5-7 år)
Lagsleir
Påskeleir 1
Påskeleir 2
Påskeleir 3
Sommerleir 1
Sommerleir 2
Sommerleir 3
På leir m/far (5-7 år)
Tenleir
Besteleir
Førjulsleir 1
Førjulsleir 2
Førjulsleir 3
Julefeiring

61
41
47
53
57
57
46
21
49
56
29
60
59
48
60

78515
53280
59150
54250
65650
56850
58300
33450
63915
80560
50980
64500
72555
64360
54800

17480
22000
24840
15560
23850
15240
24720
18120
18280
32120
21120
15000
23880
24760
20350

61035
31280
34310
38690
41610
41610
33580
15330
45635
48440
29860
49500
48675
39600
34450
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Resultat
periode 1-12
Hittil 2017

Bud. hittil 2017

Hittil 2016

Budsjett 2017

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

548 338
195 466
95 970
83 300
9 807
1 117 025
39 231
14 700
122 000
2 225 837

520 000
190 000
115 000
100 000
15 000
1 170 000
0
0
100 000
2 210 000

464 845
157 384
113 480
102 200
16 124
1 175 911
57 981
0
97 030
2 184 954

520 000
190 000
115 000
100 000
15 000
1 170 000
0
0
100 000
2 210 000

3710 - Gaveinntekter
3711 - Vårgaver
3712 - Sommergaver
3713 - Haustoffer
3715 - Vintergaver
3716 - Julegaver
3718 - Årsmøtegaver
3720 - Foreningsgaver
3725 - Prosjektkatalog
3730 - Familiearbeidar
3735 - Barne og ung.arb.
3740 - Fast givertjeneste
3750 - Kollekter
3755 - Vinterbasar
3760 - Julemesse
3790 - Andre gaver/inntekter
3950 - Momsrefusjon
Sum annen driftsinntekt

93 270
0
30 150
41 653
20 811
35 200
17 350
981 652
0
11 500
10 200
915 750
115 326
141 368
176 888
62 071
250 809
2 903 997

50 000
30 000
30 000
30 000
20 000
30 000
25 000
900 000
20 000
12 000
12 000
936 000
160 000
140 000
200 000
20 000
260 000
2 875 000

51 878
36 600
30 300
29 250
22 950
28 950
25 200
846 748
0
11 000
9 900
930 389
155 102
118 523
172 437
22 315
250 103
2 741 646

50 000
30 000
30 000
30 000
20 000
30 000
25 000
900 000
20 000
12 000
12 000
936 000
160 000
140 000
200 000
20 000
260 000
2 875 000

Sum driftsinntekter

5 129 833

5 085 000

4 926 600

5 085 000

-2 259 984
-19 500
-273 468
0
0
-17 934
-41 154
0
17 934
41 154
-12 440
-326 087
-38 559

-2 182 000
0
-262 000
-12 000
0
0
-35 000
0
0
0
-5 000
-308 000
-37 000

-2 065 587
0
-225 959
-11 000
-1 113
-5 490
-63 880
84 944
5 490
38 262
-4 881
-297 019
-31 860

-2 182 000
0
-262 000
-12 000
0
0
-35 000
0
0
0
-5 000
-308 000
-37 000

Salgsinntekt
3100 - Lønnsrefusjon
3101 - Lønnsrefusjon andre
3120 - Inntekter siste indre
3125 - Annonsesalg
3130 - Boksalg
3200 - Egne arrangement
3201 - Leirklubb
3210 - Medlemmspenger leirklubb
3400 - Tilskudd rogaland fylkeskommune
Sum salgsinntekt

Annen driftsinntekt

Lønnskostnad
5000 - Lønn til ansatte
5001 - Honorar
5010 - Feriepenger
5013 - Lønn u.oppg. plokt
5110 - Telefongodtgjørelse
5210 - Fri telefon
5250 - Personalforsikringer
5291 - Motkonto pensjonsforsikringar
5292 - Motkonto fri telefon pl
5295 - Motkonto forsikringer
5310 - Trekkpl. billgodtgjørelse
5400 - Arbeidsgiveravgift
5410 - Arbeidsgiveravgift av feriep.
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Resultat
periode 1-12
Hittil 2017

Bud. hittil 2017

Hittil 2016

Budsjett 2017

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

01.01 - 31.12

66 923
0
265
-49 942
38 661
32 343
-32 343
-57 252
-2 931 383

60 000
0
0
-40 000
0
0
0
0
-2 821 000

-169 888
333
0
-51 982
104 764
104 764
-104 764
0
-2 694 866

60 000
0
0
-40 000
0
0
0
0
-2 821 000

6300 - Leie lokaler
6540 - Kontorutstyr
6700 - Revisjonshonorar
6710 - Regnskapsføring
6715 - Misjonstilskudd
6800 - Kontorrekvisita
6805 - Kopimaskin
6810 - Edb og breiband
6820 - Leirbladet
6830 - Utgifter siste indre
6850 - Annonser og reklame
6860 - Kurs- og møteutgifter
6865 - Egne arrangement
6900 - Telefon
6940 - Porto
6995 - Blomster/gaver
7100 - Bilgodtgjørelse oppgavepliktig
7140 - Reisekostn.ikke oppgavepliktig
7160 - Diettkostn.ikke oppgavepliktig
7300 - Salgskostnader
7500 - Forsikringspremier
7510 - Forsikringspremie
7710 - Styre-og bedriftsforsamlingsm.
7790 - Andre kostnader
7791 - Andre kostnader-personalet
7830 - Tap på fordringer
7900 - Gaver til andre
Sum annen driftskostnad

-80 400
-12 343
0
-15 847
-372 648
-17 047
-26 181
-76 483
-5 500
-100 109
-47 152
-52 225
-1 034 257
-25 464
-84 983
-2 498
-72 886
-59 108
-11 000
-6 928
-4 546
0
0
-24 650
-6 719
-141 425
-25 000
-2 305 398

-85 000
-10 000
0
-18 000
-360 000
-20 000
0
-70 000
-15 000
-110 000
-70 000
-50 000
-1 100 000
-35 000
-85 000
-3 000
-70 000
-70 000
-11 000
-12 000
-2 000
-3 000
0
-5 000
-5 000
0
-25 000
-2 234 000

-80 400
-5 630
-10 000
-17 880
-363 420
-13 496
-25 515
-66 365
-10 000
-104 635
-42 491
-52 134
-1 132 197
-35 946
-87 327
-1 649
-61 828
-64 701
-8 800
-8 520
-4 424
0
-301
-1 256
-2 285
0
-25 000
-2 226 201

-85 000
-10 000
0
-18 000
-360 000
-20 000
0
-70 000
-15 000
-110 000
-70 000
-50 000
-1 100 000
-35 000
-85 000
-3 000
-70 000
-70 000
-11 000
-12 000
-2 000
-3 000
0
-5 000
-5 000
0
-25 000
-2 234 000

Sum driftskostnader

-5 236 781

-5 055 000

-4 921 068

-5 055 000

-106 947

30 000

5 532

30 000

18 860
18 860

20 000
20 000

19 987
19 987

20 000
20 000

-88 088

50 000

25 520

50 000

5420 - Innberetningspl.pensjonskostn.
5422 - Innbet pens. ognatun
5450 - Delta fagforening
5510 - Andre lønninger
5800 - Refusjon av sykepenger
5801 - Motkonto ref. sykepenger
5802 - Motkonto ref. sykepenger
5990 - Andre personalkostnader
Sum lønnskostnad

Annen driftskostnad

Sum driftsresultat

Annen renteinntekt
8040 - Renteinntekter
Sum annen renteinntekt
Sum ordinært resultat før skattekostnad
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Side 3 / 3

Resultat
periode 1-12
Hittil 2017

Bud. hittil 2017

Hittil 2016

Budsjett 2017

01.01
- 31.12
-88
088

01.0150
- 31.12
000

01.0125
- 31.12
520

01.0150
- 31.12
000

Sum ordinært resultat

-88 088

50 000

25 520

50 000

Sum årsresultat

-88 088

50 000

25 520

50 000

88 088
88 088

0
0

-25 519
-25 519

0
0

0

50 000

1

50 000

Sum ordinært resultat før skattekostnad

Overført annen egenkapital
8960 - Overf. annen egenkapital
Sum overført annen egenkapital
Sum resultat
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Balanse
periode 1-12
Hittil 2017

Hittil 2016

31.12

31.12

1320 - Lån til ognatun
Sum finansielle anleggsmidler

1 551 912
1 551 912

1 600 472
1 600 472

Sum anleggsmidler

1 551 912

1 600 472

0
0

107 269
107 269

-6 600
-6 600

-6 600
-6 600

1900 - Kontanter
1920 - 8220.02.80101 - drift
1921 - 3335.20.68816 - sparebank 1
1922 - Vippskont dnb
1925 - 3000.22.51201 - særvilkår
1950 - 8220.02.17000 - skatt
Sum kontanter bankinskudd o.l.

605
509 653
599
0
17 893
95 837
624 587

505
544 930
14 030
374
17 934
85 695
663 469

Sum omløpsmidler

617 987

764 138

2 169 899

2 364 610

-613 432
-1 266 545
-1 879 977

-701 520
-1 266 545
-1 968 065

179 979
179 979

6 527
6 527

-95 837
-95 837

-85 695
-85 695

-62 036
-38 559
-100 595

-59 557
-31 860
-91 417

-273 469
-273 469

-225 959
-225 959

Finansielle anleggsmidler

Kortsiktige fordringer
1500 - Samlekonto debitor
Sum kortsiktige fordringer

Kortsiktige finansinvesteringer
1810 - Aksjer sambåndet forlag a/s
Sum kortsiktige finansinvesteringer

Kontanter bankinskudd o.l.

Sum eiendeler

Egenkapital
2050 - Annen egenkapital
2051 - Annen egenkapital regulerbar
Sum egenkapital

Leverandørgjeld
2400 - Samlekonto kreditor
Sum leverandørgjeld

Skattetrekk og andre trekk
2600 - Forskuddstrekk
Sum skattetrekk og andre trekk

Skyldige offentlige avgifter
2770 - Skyldig arb.g.avgift.
2771 - Skyldig arb.g.avgift feriep.
Sum skyldige offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld
2940 - Skyldig feriepenger
Sum annen kortsiktig gjeld
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Balanse
periode 1-12
Hittil 2017

Hittil 2016

Sum annen kortsiktig gjeld

-27331.12
469

-22531.12
959

Sum kortsiktig gjeld

-289 922

-396 544

-2 169 898

-2 364 609

1

0

Sum gjeld & egenkapital
Sum balanse
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INNBETALINGER FRA FORENINGER OG LAG 2107
2017

2016

SOKNDAL
Sokndal indremisjon
Bø kvinneforening
Åmodt kvinneforening
Sokndal kyrkje
TOTALT

12 100
2 700
5 500
4 000
24 300

29 300
12 200
13 600
2 130
55 415

LUND
Moi indremisjon
Hovsherad indremisjon
Heskestad/Ueland
TOTALT

0
0
8 230
8 230

0
20 000
6 066
26 066

BJERKREIM
Bjerkreim indremisjon*
Ognedal indremisjon
Bjerkreim kyrkje
TOTALT

126 702
13 828
3 151
143 681

104 028
10 606
7 679
122 313

EGERSUND
Egersund indremisjon*
81 380
Helleland indremisjon
Hellvik Yngres
Helleland Kyrkje
Hellvik
TOTALT

63 864
4 300
700
1 520
1 500
89 400

HÅ
ImF Brusand, Ogna og Sirevåg
Sirevåg kvinneforening
Brusand kvinneforening
Brusand barnelag
Matningsdal
Matningsdal Yngres
Matningsdal søndagsskule
ImF Vigrestad
Kvinneforeninga Vigrestad
Vigrestad mannsforening
ImF-Varhaug
Finnmarksforeningen Nordlys, Varhaug
Varhaug mannsforening
Lyngen jenteforening
ImF/Nor Nærbø

142 000
33 100
17 375
7 500
26 696

97 000
69 044
0
15 000
22 600
12 648
2 000
125 200

6 100
600
1 370
71 934

105 000
34 000
18 310
7 500
26 500
1 500
500
37 000
74 705
0
10 000
21 600
9 357
2 000
52 436
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Acta klubben, Nærbø
Ogna kvinneforening
Gladsang barnekor, Nærbø
Ogna sokneråd
Vigrestad Norforsamling
TOTALT
TIME
ImF-Bryne
Fotland
Lye
Fotland, Ope hus
TOTALT

2 000
2 800
0
0
6 600
581 563

9 230
7 827
17 057

5 000
4 300
409 708

23 448
1 100
10 443
2 000
36 991

KLEPP
ImF Klepp stasjon
Klepp st. Bedehus
Orre indremisjon
Orre yngres
Verdalen Yngres og Yngstes
ImF Bore
ImF Kleppe
Spløsj, Verdalen
Torsdagsskulen Bore bedehus
TOTALT

30 569
0
0
0
7 000
5 270
0
5 000
1 500
49 339

32 251
10 000
3 050
500
7 000
5 939
31 700

SOLA
Salem
Dysjaland kvinneforening
Ræge indremisjon
Røyneberg
Onsdagsklubben Ræge
TOTALT

1 500
9 622
23 615
10 450
1 000
46 187

0
8 890
3 833
6 462
2 000
21 185

SANDNES
Malmheim
Riska bedehusforsamling
Søskenringen, Hommersåk
Lauvås misjonslag
Lauvås bedehus
Mini Ving, Fredheim
Fredheim forsamling
TOTALT

5 710
57 106
19 200
17 190
0
0
0
99 206

2 620
34 820
20 625
10 475
10 000
500
0
79 040

0
63 460
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HALSNØY
Halsnøy indremisjon
TOTALT
ANDRE
Ombo yngres
Vedavågen
Langåker
Talje
Kvitsøy
Kvitsøy ungdomslag
Frafjord
Ådland bedehus
Sunde bedehus
Sjernarøy Sokn
Suldal
Ålgård
Tau
Åkrehamn bedehus
Sand
Ølensvåg
Betania, Haugesund
TOTALT

FORENINGSGAVER TOTALT

1 500
1 500

9 721
0
0
0
0
0
7 329
11 235
342
0
0
15 000
8 000
4 409
6 521
62 557

1. 123 020

0
0

3 000
0
0
3 800
6 800
3500
3 500
7 329
14 130
7 802
8 828
2 000
9 350
5 305
2 000
73 344

965 271**

*Med i denne summen er også inntektene frå vinterbasaren som Bjerkreim og Egersund
står bak.
** Denne summen avviker fra summen som er oppgitt under driftsinntekter ettersom vi
her også har tatt med vinterbasaren
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Valgkomiteens innstilling for valg til kretsstyret
Torbjørn Walderhaug – gjenvalg
Håkon K Haugland – ny
Geir Inge Byberg – ny
Torunn Gjedrem - ny
Stine Terese Erga – ny
Valgkomiteens innstilling til vararepresentanter:
1.Vara:
2.Vara:
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Kandidater til kretsstyret (Alfabetisk):
Navn: Geir Inge Byberg (ny)
Alder: 49 år
Hører til i forsamling/bedehus: Bore Bedehus
Tjenester i kristen sammenheng: Styreleder for Bore Bedehus, møteledelse etc.
Dette tenker jeg er en viktig satsing for indremisjon: Være en støtte/hjelp for lokale
forsamlinger i arbeid med forsamlingsbygging. Bidra til samarbeid på tvers av
forsamlinger, blant annet for bedre utnyttelse av ressurser på tvers. F.eks innen sang- og
musikk.
Navn: Stine Terese Erga (ny)
Alder: 38 år
Hører til i forsamling/bedehus: Orre Bedehus
Tjenester i kristen sammenheng: Driver formiddagstreff for 0-6 åringer og foresatte på Orre
Bedehus. Synger i koret Hananja på Varhaug.
Dette tenker jeg er en viktig satsing for indremisjon: Leirarbeidet og arbeid for de minste.
Navn: Torunn Ivesdal Gjedrem (ny)
Alder: 48 år
Hører til i forsamling/bedehus: Bjerkreim
Tjenester i kristen sammenheng: Barne- og ungdomsarbeid lokalt, styremedlem ImF lokalt
Dette tenker jeg er en viktig satsing for indremisjon: Arbeid for at flere, i alle aldre, vil
ta imot Jesus som sin Frelser.
Navn: Håkon Haugland (ny)
Alder: 40 år
Hører til i forsamling/bedehus: ImF/Nor Nærbø.
Tjenester i kristen sammenheng: Lærer Tryggheim, styrer storskjerm på møte.
Dette tenker jeg er en viktig satsing for indremisjon: Bidra til bibelbruk i heimen og sunn og
bibelnær undervisning.
Navn: Torbjørn Walderhaug (gjenvalg)
Alder: 66 år
Hører til i forsamling/bedehus: Sunde Bedehus, Stavanger
Tjenester i kristen sammenheng: Styreleder Sunde Bedehus, medlem i kretsstyret i ImF
Rogaland to siste åra, med i Ognatunstyret.
Dette tenker jeg er en viktig satsing for indremisjon: Å utruste de lokale bedehusflokkene til
å kunne føre videre oppgaven Peter fikk med å 'Fø mine får' og formidle budskapet til
nærmiljøet. Viktig å videreføre satsingen på barne - og ungdomsarbeidet, bl.a. på
Ognatun.
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Årsmelding for Ognatun 2017
Vi gleder oss over at nesten kvar helg er barn, ungdom eller vaksne samla på Ognatun til
samlingar der bodskapen om Jesus står i sentrum. For Ognatunstyret er det ei glede å få
leggja til rette for at særleg barn og ungdom skal få møta Bibelen sin bodskap og læra
Jesus å kjenna. Samtidig syns vi også det er flott når Ognatun kan bli nytta til private
selskap, kurs og liknande.
Interessa for å leiga Ognatun er framleis stor. Dei fleste helger har vore utleigt og vi har
måtte seia nei til mange som ynskjer å bruka Ognatun. Men det er ei utfordring for oss å
få til større aktivitet i vekedagane, denne har nok gått noko tilbake siste året. Den totale
omsetninga for Ognatun har difor gått noko ned i forhold til tidlegare år.
Det er krevjande og utfordrande å driva ein leirplass. Det krev stor innsats av leiinga og
ein treng eldsjeler på dugnad. På Ognatun er det flott å sjå og oppleva den iver og
positivitet som det er i dugnadsarbeidet både på tysdagar (dagtid) og onsdags
ettermiddag/kveld. Gjennom denne flotte innsats klarer vi å halda leirstaden i god stand
og vi prøver å utvikle Ognatun for framtida.
Driftsinntektene gjekk ned med 357 000 kr, samanlikna med året før, men med eit bevisst
fokus på utgiftsida vart driftsutgiftene redusert med 238 000 kr. Dette saman med
ekstraordinære gåver gjorde at Ognatun kom ut med eit underskot på 155 799 kr.
Det er viktig at vi alle har fokus på leirstaden vår, bruka den, reklamera for den og gjerne
vera villig til dugnadsinnsats når det trengst.
Ombygginga av det gamle kjøkkenet og bomberommet stod ferdig før påske. Her er nå
blitt to gode hobbyrom der det før var kjøkken. Og bomberommet er blitt eit flott
aktivitetsrom. I tillegg er det blitt to gode lager der kjøl/frys var tidlegare. Dette er rom
ein nå har stor glede av i leirarbeidet.
I 2016 vart det bestemt å byggja om deler av underetasjen i internatbygget til 8 doble
overnattingsrom. Dette ombyggingsarbeidet vart starta opp våren 2017, det meste av
arbeidet er utført på dugnad. Arbeidet har gått fint framover og målet er å ferdigstilla
dette prosjektet i løpet av 2018. Desse 8 overnattingsromma vil hjelpe godt på
romkapasiteten på Ognatun, og her får vi 8 rom med god standar.
Vi har fått lovnad på 50% investeringstilskot frå Hå kommune desse ombyggingane.
Arrangementa dette året i ImF regi har vore:
Tretten leirar, Leirleiarfest, Inspirasjonshelg for kvinner, Mannsweekend, Kvinnweekend,
Sammen-helg Seniorleir, Feriedagar, Interkulturell leir (saman med KIA) onsdagskafè (4
dagar), marknadsdag og inspirasjonssamlingar.. Ognatun har dessutan vore utleigd til
lags-og forsamlings weekendar, konfirmantweekendar, skuleturar, årsmøter,
konfirmasjonar, bryllaup, åremålsdagar, pensjonistturar, kveldsturar, foreiningssamlingar,
styremøter, julebord, kurs og seminar m.m..
Ei ny Ognatunforeining starta opp i 2016 og har samling ei gong i månaden på Ognatun.
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Dette betyr mykje for leirstaden, og foreininga tek nå ansvaret for Ognatunbasaren.
Denne basaren gav i år eit flott resultat på kr 156 000. Eit viktig handslag til Ognatun og
arbeidet her Hjarteleg takk til alle som på ulike måtar bidrog til ein flott kveld og godt
økonomisk resultat.
Vi på Ognatun er også takksame for den stønaden vi får frå kommunen til drift,
vedlikehald og investering. Desse midlane er med på å gjere det mogeleg og halda fram
med arrangement og utleie spesielt retta mot barn og ungdom.
Vi merkar omsut for Ognatun på mange måtar: Dugnadsarbeidarane er allereie nemnt.
Andre gir grønsaker, blomar, verktøy, kontorutstyr, utstyr til kjøkken, gevinstar, gunstige
innkjøp m.m. og mange gir fine pengegåver. Vi er også takksame for alle som er med i
omtanke og forbøn.. Det er til stor inspirasjon i arbeidet for Ognatun. Hjarteleg takk til
alle!
Det er vårt ynskje at Ognatun framleis må vera eit leir-og misjonssenter. At evangeliet
kan bli formidla til nye generasjonar, og at unge og eldre får møta kristen omsorg og
nestekjærleik. I tillegg ser vi det som ei viktig oppgåve å være eit rusfritt alternativ i eit
samfunn som elles fløymer over av rusmidlar.
Tove Braut har hatt 90 % stilling som avdelingsleiar. I tillegg til avdelingsleiar har det
vore 10 faste, timeløna medarbeidarar på kjøkken og vask. Desse utgjer til saman ca. 3,4
årsverk. I tillegg har vi løna nokre skuleungdomar i dei mest hektiske periodane.
Leo Kristensen er vaktmeister i 20% og Terje Slettebø brukar 20% av sin stilling inn mot
administrative oppgåver for Ognatrun. Dette er begge ordningar som fungerer godt.
Våre medarbeidarar på Ognatun er ein positiv og engasjert medarbeidarflokk som gjere
ein kjempeinnsats og vi er glade for å ha kvar og ein med på laget.
Vi har også dette året vore skåna frå personskader og det har vore lite sjukefråvær. Drifta
på Ognatun fører ikkje til forureining av miljøet.
Regnskapet syner eit resultat som gjer at føresetnaden for vidare drift er til stades.

Tove Braut (sign)
avdelingsleiar

Odd Narve Grude (sign)
styreformann
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LOVER FOR INDREMISJONSFORBUNDET I ROGALAND
Vedtatt på årsmøte til ImF-Rogaland 20. mai 2006. (§7 vedtatt på årsmøtet juni 2007)
Lovene revidert på årsmøtet april 2014, og siste gang på årsmøtet i 2018.
§ 1 Grunnlag
Indremisjonsforbundet i Rogaland (ImFRogaland) byggjer arbeidet sitt på Bibelen
Guds ord og den evangelisk lutherske
vedkjenning. På dette grunnlaget driv
krinsen alt arbeidet sitt, og kallar og sender
ut arbeidarane sine.
(1 Den apostoliske truvedkjenninga, Den
nikenske truvedkjenninga, Den athanasianske
truvedkjenninga, Den augsburgske
truvedkjenninga og Luthers Lille katekisme.)

§ 2 Føremål
a.
ImF-Rogaland har til føremål å
fremja Guds rike og halda oppe eit
livskraftig indremisjonsarbeid. For å nå
dette føremålet vil ein til ei kvar tid
forkynna Guds ord gjennom dei tiltak,
reiskapar og kanalar ein finn tenlege.
b.
ImF-Rogaland vil arbeida saman
med Indremisjonsforbundet sentralt og dei
innmelde krinsar og einingar for å styrkje
indremisjonen sitt kallsoppdrag. Krinsen
vil ta medansvar for å skaffa økonomiske
og andre ressursar til dei oppgåver
forbundet utfører på vegne av dei innmelde
krinsar og einingar.
c.
ImF-Rogaland vil og verkeleggjera
det ideelle føremålet gjennom eigne
sjølvstendige einingar via utleigetilhøve
dersom krinsen finn det tenleg. All slik
verksemd skal byggjast på ikkjekommersiell (non-profit) basis og mellom
anna omfatta utrustning av menneske til
arbeid i Guds rike gjennom barnehage- og
skuleverksemd m.m.
§ 3 Status
a.
ImF-Rogaland er ein sjølveigande
og ikkje-kommersiell (non-profit)
organisasjon med upersonleg og avgrensa
ansvar for gjeld.
Krinsen er tilslutta Indremisjonsforbundet.
(jfr. Lov for Indremisjonsforbundet.)

b.
ImF-Rogaland er ei samanslutning
av:
- lokale indremisjonsforeiningar og lag,
- forsamlingar og kyrkjelydar,
- enkeltpersonar frå stader der det ikkje er
foreining, som melder seg inn i krinsen, og
som er einige i §§ 1 og 2. Opptak av nye
medlemer skal godkjennast av Krinsstyret.
§ 4 Årsmøtet
a.
Årsmøtet er ImF-Rogaland
si høgste myndigheit, og blir halde kvart år
innan utgangen av juni.
Tale- og røysterett på årsmøtet har:
- Utsendingar frå indremisjonsforeiningar,
lag, forsamlingar og kyrkjelydar som er
innmelde i krinsen. Foreiningar med inntil
50 medlemer kan senda tre utsendingar.
Foreiningar med meir enn 50 medlemer
kan senda ein utsending meir for kvart
påbyrja nytt femti. Likevel kan ingen senda
meir enn seks utsendingar.
- Kontaktpersonar oppnemnde av
krinsstyret.
- Krinsstyret.
- ImF Ung Teamet Rogaland.
- Ognatunstyret.
Styret for Indremisjonsforbundet kan senda
ein utsending til årsmøtet. Denne har
talerett, men ikkje røysterett.
b.
For å kunna røysta på årsmøtet må
ein vera fylt 15 år. Krinsstyret har ikkje
røysterett i saker som gjeld styret sine
disposisjonar.
c.
Årsmøtet handsamar:
- Godkjenning av innkallinga.
- Krinsstyret si årsmelding.
- Reviderte årsrekneskapar.
- Lovendringar.
- Andre saker som krinsstyret eller
medlemene legg fram. (jfr pkt. f).
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d.
Årsmøtet vel:
- Styremedlemer og varamedlemer til
krinsstyret
- Valkomité.
- Revisor.

§ 6 Krinsstyrets sine oppgåver
a.
Krinsstyret skal:
•
Setja i verk og føra kontroll med
årsmøtet sine vedtak og avgjerder.
•
Forvalta og føra kontroll med ImFRogaland sin økonomi. Større
økonomiske saker må leggjast fram
for Indremisjonsforbundet sitt styre
til orientering (jfr § 3 b i Lov for
Indremisjonsforbundet) og
handsamast av krinsen sitt årsmøte.
•
Syta for at arbeidet vert drive i
samsvar med ImF-Rogaland sine
lover.
b.
Krinsstyret bind krinsen rettsleg.

e.
Årsmøtet gjer vedtaka sine med
simpelt fleirtal. Lovendringar krev 2/3
fleirtal. Blanke stemmer tel ikkje med her.
f.
Vil nokon ha ei sak fram for
årsmøtet, må denne vera sendt til
krinsstyret seinast tre månader før årsmøtet
skal haldast. Berre krinsstyret og lag som
er innmelde i krinsen kan koma med
forslag til lovendringar.

c.
Krinsstyret kallar og tilset
krinsleiar og andre arbeidarar, og fastset
løns- og arbeidsvilkår for desse.
Krinsstyret skal rådføra seg med styret i
Indremisjonsforbundet før dei kallar og
tilset krinsleiar (jfr § 3 b i Lov for
Indremisjonsforbundet).

g.
Ekstraordinært årsmøte kan kallast
saman når minst 2/3 av medlemene i
krinsstyret, eller 1/3 av foreiningane ber
om det.
h.
Protokoll frå årsmøtet skal sendast
til lokalforeiningane og
Indremisjonsforbundet.

d.
Krinsstyret kallar inn til årsmøte og
tilrettelegg alle saker som skal handsamast
av dette.

§ 5 Krinsstyret
a.
ImF-Rogaland vert leia av
krinsstyret som er krinsen si høgste
myndigheit mellom årsmøta.

§ 7 Åndeleg tilsyn
a.
Krinsstyret utnemner eit åndeleg
leiarskap for krinsen på tre personar. Desse
skal ha tillit som åndelege leiarar og ha
godt ord på seg i sitt nærmiljø. (jfr 1. Tim
3 , Tit 1 og 1. Pet 5) I åndeleg tilsyn skal
minst ein av desse; krinsleiar,
krinsstyreleiar eller krinsstyrenestleiar,
være med. Det skal uansett være med
minst eit medlem av krinsstyret i åndeleg
tilsyn. Medlemmane i åndeleg tilsyn har eit
særleg hyrde- og læreansvar og skal difor
vera menn. Det åndelege leiarskapet kan
delegera oppgåver, dette gjeld og tilsyn.

b.
Krinsstyret har sju medlemer som
blir valde for to år om gangen, slik at det
kvart år vekselvis går tre eller fire
medlemer ut av styret. Desse kan veljast
att, men ingen kan sitja i styret meir enn
åtte år i samanheng. Styret har to
varamedlemer som er valde for eitt år.
Første varamedlem møter fast i styret.
Styret er vedtaksført når minst fire
medlemer er til stades. Styret vel seg
imellom leiar og nestleiar.
c.
Krinsleiaren møter i styret med
tale- og forslagsrett, men ikkje røysterett.

b.
Er krinsleiar med i åndeleg tilsyn,
kan han utøve åndeleg tilsyn i samråd med
og på vegne av det åndelege leiarskapet, og
i kontakt med Indremisjonsforbundet sin
generalsekretær og hyrderåd.

d.
Krinsstyret held møte når leiaren
kallar inn til det eller eit fleirtal av
styremedlemene krev det.

2
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c.
Åndeleg tilsyn kan invitere med seg
observatørar eller rådgjevarar på sine
møter utan at dei skal være med i
avgjerder.

oppløysing må her verta gjenteke med 2/3
fleirtal. Blanke stemmer tel ikkje med her.
b.
Etter at gyldig vedtak om
oppløysing er gjort, vel årsmøtet eit
avviklingsstyre som skal stå for avviklinga.
Krinsstyret kan veljast til avviklingsstyre.

§ 8 Lojalitet i lære og liv
Alle tilsette, tillitsvalde og andre uløna
medarbeidarar må leva i samsvar med
kristen etikk og syna aktiv lojalitet mot
ImF-Rogaland sin eigenart og gjeldande
retningsliner.
Tilsette med leiar-, informasjons- og
forkynnaroppgåver, alle tillitsvalde i
krinsstyret, lokale einingar og andre som er
sette til å representera organisasjonen
offentleg, må leva og læra i samsvar med
ImF-Rogaland sitt grunnlag. (jfr § 1)

c.
ImF-Rogaland si formue skal etter
oppløysing og nedbetaling av gjeld, gå til
Indremisjonsforbundet.
d.
Samanslutning (fusjon) eller deling
(fisjon) vert ikkje sett på som oppløysing.
Vedtak om samanslutning/deling og
naudsynte lovendringar knytt til dette, vert
gjorde i samsvar med vedtektene om
lovendringar (jfr § 11). Krinsstyret skal i
denne samanheng leggja fram ein plan for
samanslutninga/delinga som årsmøtet kan
røysta over. Ved samanslutning eller
deling må det hentast inn samtykke frå
ImF-Rogaland sine kreditorar.

§ 9 Lokale indremisjonsforeiningar
a.
Alle
indremisjonsforeiningar, lag, forsamlingar
og kyrkjelydar som høyrer til krinsen, må
drivast i samsvar med føremålet slik det er
uttrykt i § 2 a.

§ 11 Lovendring
Årsmøtet i ImF-Rogaland kan endra denne
lova med 2/3 fleirtal. Sjå § 4 b, d og e. §§ 1
og 2 a, 1. ledd, kan ikkje endrast.

b.
Desse skal støtta krinsen så langt
dei kan, både med økonomiske midlar og
på annan måte, så dei saman kan nå dette
føremålet.
c.
Lagsmedlemer er dei som melder
seg inn i eitt av laga, går inn for føremålet
(§ 2) , lever eit kristeleg liv og betalar den
årskontingent som årsmøtet for laget
vedtek.
Lever eit lagsmedlem eit ukristeleg liv
eller arbeider for ei lære som ikkje er i
samsvar med den evangelisk lutherske,
skal styret/hyrde og lærerådet i lokallaget
gje lagsmedlemet rettleiing på bibelsk
grunn (Matt 18, 15-18). Hjelper ikkje dette,
kan vedkomande ikkje lenger vera medlem
i laget.
§ 10 Oppløysning, fusjon eller fisjon.
a.
Skal ImF-Rogaland oppløysast, må
dette handsamast av ordinært årsmøte og
verta vedteke med 2/3 fleirtal. Deretter må
det kallast inn til ekstraordinært årsmøte
innan tre månader, og vedtaket om
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LOVER FOR INDREMISJONSFORBUNDET I ROGALAND
Vedtatt på årsmøte til ImF-Rogaland 20. mai 2006. (&7 vedtatt på årsmøtet juni 2007)
Lovene revidert på årsmøtet april 2014.
§ 1 Grunnlag
Indremisjonsforbundet i Rogaland (ImFRogaland) byggjer arbeidet sitt på Bibelen
Guds ord og den evangelisk lutherske
vedkjenning. På dette grunnlaget driv
krinsen alt arbeidet sitt, og kallar og sender
ut arbeidarane sine.
(1 Den apostoliske truvedkjenninga, Den
nikenske truvedkjenninga, Den athanasianske
truvedkjenninga, Den augsburgske
truvedkjenninga og Luthers Lille katekisme.)

§ 2 Føremål
a.
ImF-Rogaland har til føremål å
fremja Guds rike og halda oppe eit
livskraftig indremisjonsarbeid. For å nå
dette føremålet vil ein til ei kvar tid
forkynna Guds ord gjennom dei tiltak,
reiskapar og kanalar ein finn tenlege.
b.
ImF-Rogaland vil arbeida saman
med Indremisjonsforbundet sentralt og dei
innmelde krinsar og einingar for å styrkje
indremisjonen sitt kallsoppdrag. Krinsen
vil ta medansvar for å skaffa økonomiske
og andre ressursar til dei oppgåver
forbundet utfører på vegne av dei innmelde
krinsar og einingar.
c.
ImF-Rogaland vil og verkeleggjera
det ideelle føremålet gjennom eigne
sjølvstendige einingar via utleigetilhøve
dersom krinsen finn det tenleg. All slik
verksemd skal byggjast på ikkjekommersiell (non-profit) basis og mellom
anna omfatta utrustning av menneske til
arbeid i Guds rike gjennom barnehage- og
skuleverksemd m.m.
§ 3 Status
a.
ImF-Rogaland er ein sjølveigande
og ikkje-kommersiell (non-profit)
organisasjon med upersonleg og avgrensa
ansvar for gjeld.
Krinsen er tilslutta Indremisjonsforbundet.
(jfr. Lov for Indremisjonsforbundet.)

b.
ImF-Rogaland er ei samanslutning
av:
- lokale indremisjonsforeiningar og lag,
- forsamlingar og kyrkjelydar,
- enkeltpersonar frå stader der det ikkje er
foreining, som melder seg inn i krinsen, og
som er einige i §§ 1 og 2. Opptak av nye
medlemer skal godkjennast av Krinsstyret.
§ 4 Årsmøtet
a.
Årsmøtet er ImF-Rogaland
si høgste myndigheit, og blir halde kvart år
innan utgangen av juni.
Tale- og røysterett på årsmøtet har:
- Utsendingar frå indremisjonsforeiningar,
lag, forsamlingar og kyrkjelydar som er
innmelde i krinsen. Foreiningar med inntil
50 medlemer kan senda tre utsendingar.
Foreiningar med meir enn 50 medlemer
kan senda ein utsending meir for kvart
påbyrja nytt femti. Likevel kan ingen senda
meir enn seks utsendingar.
- Kontaktpersonar oppnemnde av
krinsstyret.
- Krinsstyret.
- ImF Ung Teamet Rogaland
- Ognatunstyret
Styret for Indremisjonsforbundet kan senda
ein utsending til årsmøtet. Denne har
talerett, men ikkje røysterett.
b.
For å kunna røysta på årsmøtet må
ein vera fylt 15 år. Krinsstyret har ikkje
røysterett i saker som gjeld styret sine
disposisjonar.
c.
Årsmøtet handsamar:
- Krinsstyret si årsmelding.
- Reviderte årsrekneskapar.
- Lovendringar.
- Andre saker som krinsstyret eller
medlemene legg fram. (jfr pkt. f).

45

Lover for Indremisjonsforbundet i Rogaland
f

d.
Årsmøtet vel:
- Styremedlemer og varamedlemer til
krinsstyret
- Valkomité.
- Revisor.

§ 6 Krinsstyrets sine oppgåver
a.
Krinsstyret skal:
•
Setja i verk og føra kontroll med
årsmøtet sine vedtak og avgjerder.
•
Forvalta og føra kontroll med ImFRogaland sin økonomi. Større
økonomiske saker må leggjast fram
for Indremisjonsforbundet sitt styre
til orientering (jfr § 3 b i Lov for
Indremisjonsforbundet) og
handsamast av krinsen sitt årsmøte.
•
Syta for at arbeidet vert drive i
samsvar med ImF-Rogaland sine
lover.
b.
Krinsstyret bind krinsen rettsleg.

e.
Årsmøtet gjer vedtaka sine med
simpelt fleirtal. Lovendringar krev 2/3
fleirtal.
f.
Vil nokon ha ei sak fram for
årsmøtet, må denne vera sendt til
krinsstyret seinast tre månader før årsmøtet
skal haldast. Berre krinsstyret og lag som
er innmelde i krinsen kan koma med
forslag til lovendringar.

c.
Krinsstyret kallar og tilset
krinsleiar og andre arbeidarar, og fastset
løns- og arbeidsvilkår for desse.
Krinsstyret skal rådføra seg med styret i
Indremisjonsforbundet før dei kallar og
tilset krinsleiar (jfr § 3 b i Lov for
Indremisjonsforbundet).

g.
Ekstraordinært årsmøte kan kallast
saman når minst 2/3 av medlemene i
krinsstyret, eller 1/3 av foreiningane ber
om det.
h.
Protokoll frå årsmøtet skal sendast
til lokalforeiningane og
Indremisjonsforbundet.

d.
Krinsstyret kallar inn til årsmøte og
tilrettelegg alle saker som skal handsamast
av dette.

§ 5 Krinsstyret
a.
ImF-Rogaland vert leia av
krinsstyret som er krinsen si høgste
myndigheit mellom årsmøta.

§ 7 Åndeleg tilsyn
a.
Krinsleiar, formann og ein vald
styremedlem er åndeleg leiarskap for
krinsen. Desse har eit særleg hyrde- og
læreansvar og skal difor vera menn. Det
åndelege leiarskapet kan delegera
oppgåver, dette gjeld og tilsyn.

b.
Krinsstyret har sju medlemer som
blir valde for to år om gangen, slik at det
kvart år vekselvis går tre eller fire
medlemer ut av styret. Desse kan veljast
att, men ingen kan sitja i styret meir enn
åtte år i samanheng. Styret har to
varamedlemer som er valde for eitt år.
Første varamedlem møter fast i styret.
Styret er vedtaksført når minst fire
medlemer er til stades. Styret vel seg
imellom formann og nestformann.

b.
Krinsleiar utøver åndeleg tilsyn i
samråd med og på vegne av det åndelege
leiarskapet, og i kontakt med
Indremisjonsforbundet sin generalsekretær
og hyrderåd.

c.
Krinsleiaren møter i styret med
tale- og forslagsrett, men ikkje røysterett.

§ 8 Lojalitet i lære og liv
Alle tilsette, tillitsvalde og andre uløna
medarbeidarar må leva i samsvar med
kristen etikk og syna aktiv lojalitet mot
ImF-Rogaland sin eigenart og gjeldande
retningsliner.
Tilsette med leiar-, informasjons- og
forkynnaroppgåver, alle tillitsvalde i

d.
Krinsstyret held møte når
formannen kallar inn til det eller eit fleirtal
av styremedlemene krev det.
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krinsstyret, lokale einingar og andre som er
sette til å representera organisasjonen
offentleg, må leva og læra i samsvar med
ImF-Rogaland sitt grunnlag. (jfr § 1)

naudsynte lovendringar knytt til dette, vert
gjorde i samsvar med vedtektene om
lovendringar (jfr § 12). Krinsstyret skal i
denne samanheng leggja fram ein plan for
samanslutninga/delinga som årsmøtet kan
røysta over. Ved samanslutning eller
deling må det hentast inn samtykke frå
ImF-Rogaland sine kreditorar.

§ 9 Lokale indremisjonsforeiningar
a.
Alle
indremisjonsforeiningar, lag, forsamlingar
og kyrkjelydar som høyrer til krinsen, må
drivast i samsvar med føremålet slik det er
uttrykt i § 2 a.

§ 11 Lovendring
Årsmøtet i ImF-Rogaland kan endra denne
lova med 2/3 fleirtal. Sjå § 4 b, d og e. §§ 1
og 2 a, 1. ledd, kan ikkje endrast.

b.
Desse skal støtta krinsen så langt
dei kan, både med økonomiske midlar og
på annan måte, så dei saman kan nå dette
føremålet.
c.
Lagsmedlemer er dei som melder
seg inn i eitt av laga, går inn for føremålet
(§ 2) , lever eit kristeleg liv og betalar den
årskontingent som årsmøtet for laget
vedtek.
Lever eit lagsmedlem eit ukristeleg liv
eller arbeider for ei lære som ikkje er i
samsvar med den evangelisk lutherske,
skal styret/hyrde og lærerådet i lokallaget
gje lagsmedlemet rettleiing på bibelsk
grunn (Matt 18, 15-18). Hjelper ikkje dette,
kan vedkomande ikkje lenger vera medlem
i laget.
§ 10 Oppløysning, fusjon eller fisjon.
a.
Skal ImF-Rogaland oppløysast, må
dette handsamast av ordinært årsmøte og
verta vedteke med 2/3 fleirtal. Deretter må
det kallast inn til ekstraordinært årsmøte
innan tre månader, og vedtaket om
oppløysing må her verta gjenteke med 2/3
fleirtal.
b.
Etter at gyldig vedtak om
oppløying er gjort, vel årsmøtet eit
avviklingsstyre som skal stå for avviklinga.
Krinsstyret kan veljast til avviklingsstyre.
c.
ImF-Rogaland si formue skal etter
oppløysing og nedbetaling av gjeld, gå til
Indremisjonsforbundet.
d.
Samanslutning (fusjon) eller deling
(fisjon) vert ikkje sett på som oppløysing.
Vedtak om samanslutning/deling og
3
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