Evangelisk Luthersk Misjonslag
Referat fra:
Referent:
Tilstede:
Forfall:
Kopi til:

57. møte i landsstyret
Arne straumstein

Møtedato:

23.sept 2017

Møtested:

Flekkerøy

Tid:
Neste
møte:

11:00-19:00
2. Des
Flekkerøy kl 11:00

Svein Mangelrød, Karl Løvås, Jon Espeland, Olav Malerød, Olaf André Klavenæs,
Arne Straumstein og Sigurd Mangelrød
Ingen
Møtedeltakere og protokoll

Styremøtet fant sted på Flekkerøy og ble innledet med andakt av Karl.
Sak
36 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
/17 Referat fra styremøte 04/08-17 ble godkjent med følgende endring:
Olaf Andre oppdaterer Brønnøysundregistrene med nytt styre.
37 Godkjenning av referat fra ELM`s årsmøte på Bygland 4.aug 2017
/17 Referatet ble godkjent med følgende endring:

38
/17

Ønske om enklere oversikt over omsetning, resultat og balanse. (oversikten ble delt ut i
årsmøtet, men det ble kommentert at oversikten var vanskelig å forstå)
Det ble etterspurt antall stemmeberettigede og fordelingen av stemmene i valget
Samtale om gjennomføring og oppfølging av saker fra årsmøtet
Ønske om en enklere regnskapsoversikt som viser en enkel fordeling på kostnader og
inntekter gjerne med henvising til en mer detaljert oversikt.
Vi vil prøve å innfri ønsket til neste Årsmøte.
Saker fra årsmøtet blir tatt opp som egne saker: 41/17, 42/17
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Ansvar/frist
Jon

Jon
Svein
(Birger)

Jon

Misjonsarbeidet
Informasjon fra Peru: Misjonærene hadde fått tilbud om å være med å dele ut mat som ble
dekket av andre. I kombinasjon med matutdeling har Elm møter for voksne og barn og her
samles mye folk. Viktig å se mulighetene, men det viktigste arbeidet vi gjør er å så ut Ordet.
Viktig at vi holder fokus på dette. Det ble arrangert ungdomsleir og det var en fin gjeng på 30
Olav
stk som kom.
Det var oppløftende og oppmuntrende å møte misjonærene våre når de var hjemme i Jon
sommer. Fint å ha de blant oss på bl.a. Bygland, og filmene de viste gjør at vi alle får mer
kjennskap til arbeidet og arbeidet blir «vårt». Dette er også viktig i forhold til gaver og at vi
hjemme er med og bærer i bønn og ved å gi midler.
Det er optimisme og pågangsmot og stor åpning for Ordet der ute, og for å nå inn flere steder.
Men vi må og tenke på økonomien slik at arbeidet ute står i forhold til antall personer som er
med og støtter her hjemme. Det er en utfordring å få inn nok midler.
Styret mener det ikke skal utvides noe mer nå, men at vi følger med og ser etter hvert.
Viktig at vi blir bevisste på at dette er vårt arbeid og at vi slik om mulig kan få noe
forutsigbarhet i gaveinntektene. Mulig oppmuntre flere til å gi fast.
Økonomisk oversikt
Pr dato står det ca 100 000,- på ELM`s kontoer.
De trenger ca 70 000,- i Peru og dette overføres nå i sept.
LS er takknemlig for hver enkelt som er med å støtte arbeidet økonomisk. Vi er og
takknemlige til Gud for det arbeidet vi får stå i og at mange er med og ber for arbeidet.
Ungdomsarbeidet i ELM og leder/ansvar for ungdomsleiren på Flekkerøy
I årsmøtet på Bygland og årsmøte for Vestfold krets var det samtale rundt dette med
ungdomsarbeidet. Det har i kjølvannet av dette vært en del momenter i samtaler og
informasjon som har ført til uro og usikkerhet hos mange.
LS vil først av alt si at det ikke er ønske om noe ny linje i ungdomsarbeidet. Vi har samtalt
om dette med innholdet i ungdomssamlingene og lengden på møte/undervisningsdelen.
LS støtter linja med at det er viktig å lære barn og ungdom opp i Guds ord, katekisme og
trosartiklene m.m. Men og viktig å regulere tiden på hver avdeling slik at dette ikke blir for
lenge.

Olav

Karl
Sigurd
Svein

43
/17

44
/17

45
/17
46/
17

Dette må lederne som kjenner ungdommene stå fritt til å vurdere. LS ønsker at det er
åpenhet rundt dette. Vi synes det er fint når noen ønsker å være med i arbeidet og får en
særlig brann for barn og unge. LS ønsker å legge til rette for at disse skal få bidra.
Ungdomsleiren blir lagt under LS.
Sigurd Mangelrød sammen med LS har ansvaret for å sette sammen en komite som skal ta
hånd om leiren. LS ordner talere.
Bibelcamping på Vegårshei 6.-13. juli 2018
Lederne venter på tilbakemelding fra talere som er spurt. Her kan en purre.
Det er også spurt enkelte om å være med å bidra.
Her bør vi forvente svar innen 20.okt.
Sommerskolen Bygland 2018
Vi har samtalt om talere og vi regner med å ha svar på dette i løpet av høsten.
Møtet kl 17 kan gjerne være et Misjonsmøte med særlig tanke på barn, familiemøte evt.
et friluftsmøte oppe ved hytta. Vi ønsker gjerne at noen kan lage et barnekor som synger
på møtet.
Ungdomssamlinger etter møtet er fint, slik at ungdommene oppfatter seg sett og tatt vare
på. Lage møteplasser slik at en kan knytte vennskap.
Bibelhelg på Kvinatun 6.-8.oktober
Her er alt klart
Skattefrie gaver oppfølging av Vipps

Arne

Olav

Olav

LS søker om å bli godkjent som organisasjon som gir skattefradrag til giver.
Målet må være at det er ELM som nyter godt av dette ved at giver kan gi mer og ELM og
får den sum som skattefradraget fradraget gir.
Vipps:
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Det er etablert 3 vipps-nummer på ELM:
Hovedkonto 119348 (Gaver til ELM og misjonsarbeidet i Peru)
Stevnekonto 71626 (Betaling av stevner og leirer)
ELM Vestfold 119349 (Lokal konto for Vestfold krets av ELM)
Eventuelt
Bladet på Hjemvei er stoppet.
Er det noen som ønsker å fortsette dette arbeidet?
Undersøk om det er samlet noe til neste utgivelse.
Nettsiden til ELM
bør mulig oppgraderes og forenkles. Her bør det og legges ut taler og sang fra stevner etter
en fastsatt frist. Innkall til samtale/møte med de det gjelder
Norsjø
Her må vi spørre ledere og talere. Aktuelle navn ble drøftet.

Svein

Sigurd
Vegard
Olaf
Olav

Neste styremøte
Neste styremøte blir på Flekkerøy 2.desember kl 11:00.
Fogn 28.9.2017
Arne Straumstein

Referatet godkjennes …………………...(sted) …………………. (dato)

………………………
Svein Mangelrød

.......…………….......
Jon Espeland

……………………….......
Arne Straumstein

………………………
Karl Løvås

.....………………………
Olaf André Klavenæs

.............................
Olav Malerød

……………………..
Sigurd Mangelrød

