Evangelisk Luthersk Misjonslag
Referat fra:
Referent:

Tilstede:
Forfall:
Kopi til:

58. møte i landsstyret
Arne straumstein

Møtedato:

2.des

Møtested:

Flekkerøy

Tid:
Neste
møte:

11:00-19:00
17.Mars
Flekkerøy kl 11:00

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

Styremøtet fant sted på Flekkerøy.
Sak
48 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
/17 Referat fra styremøte 23.sept -17 ble godkjent
49
/17

Samtale om arbeidet i vinter

50
/17

Økonomisk oversikt

Samtale om reiseruter for Tore Mangelrød i jan og februar
Litt samtale om hvordan det går med ungdomsarbeidet i Vestfold.
Vi ønsker å oppmuntre lederne i dette arbeidet.

Det ble signert vedtak i styremøte om tilgang konto.
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 å ber for arbeidet.
Det tar for lang tid fra penger blir overført fra Norge til pengene er kommet til Peru. Her må
vi kontakte banken å sjekke.
LS bør mulig finne ut hvor mye faste gaveinntekter det kommer inn hver måned
LS ønsker en enkel regnskapsoversikt fra arbeidet i Peru
Vise misjonsfilm fra Peru på møteuker.

51
/17

Misjonsarbeidet i Peru
Samtale om lønn og utgifter. Ellers samtale om arbeidet
Barnearbeidet går som vanlig
God vekst i arbeidet. Samler mye barn og unge.

52
/17

Oppfølgingssaker. Brønnøysund, skattefrie gaver osv
Vi kontakter Brønnøysund for å registrere nytt styre.
Et forenklet referat fra årsmøtet 2017 på Bygland er godkjent.

Sommerskole på Bygland 2018
53/
17

Hvordan er det med forkynnelsen? Snakker vi om evangeliet eller forkynner vi evangeliet?
Samtale om det praktiske og fordeling ansvar (Husk flexifrokost på programmet)
Vi ønsker gjerne at noen kan lage et barnekor som synger på møtet.
Samtalte om regler og anbefalinger om ro signal og tider barna skal være inne og litt
samtale om hvordan voksne som har ansvar for barna ute spes på kvelden skal forholde
seg. Her bør LS jobbe frem et mer utvidet dokument som regulerer disse ting på stevner og
leirer.
Tema: Samtidig synder og samtidig rettferdig

Ansvar/frist

54
/17

Bibelcamping på Vegårshei 6.-13. juli 2018
Lederne venter på tilbakemelding fra talere som er spurt. Flere har sagt ja.
Det er også spurt enkelte om å være med å bidra og flere har sagt ja.
Kan gjerne spør flere som kan bidra med det praktiske her.

55
/17

Bibelhelg Nordsjø.
Alt under kontroll mht Nordsjø 9-11.mars 2018
Se program på nettsiden
Bibelhelg neste høst? Avventer dette, men vi sjekker om det er ledig til høsten 2018.

57
/17

Eventuelt
Norges Bibelkirke: Se vedtak fra sist styremøte
Facebook: Ansvarlig for denne følger opp
Nettsiden. Ansvarlig lager et forslag til oppgradering nettsiden.

46/
17

Neste styremøte
Neste styremøte blir på Flekkerøy 17.mars 1100

47
/17

Fogn 23.12.2017
Arne Straumstein

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

………………………
Svein Mangelrød

.......…………….......
Olav Malerød

………………………….
Sigurd Mangelrød

……………………….......
Arne Straumstein

………………………
Jon Espeland

.....………………………
Olaf André Klavenæs

...................................
Karl Løvås

