INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN TIL ÅRSMØTET 12.02.2018
Menighetsrådet. Rådet består av 5 medlemmer + menighetens forstander.
Jan Hunstad tar ikke gjenvalg. Unn Vigdis Mikkelsen er ikke på valg før neste år,
men har bedt seg fritatt fra vervet. Ruth Larsen står på valg neste når. Det
betyr at årsmøte må velge 4 medlemmer, hvorav den ene velges for en 1 års
periode (plassen til Unn Vigdis Mikkelsen). Til disse 4 plassene skal det velges
blant følgende:
Barbara D.Michaelsen, Tor Marius Gauslaa, Kari Aanundsen, Torunn Karlsen og
Monica Hystad.
De tre som får flest stemmer blir valg for 2 år, og den neste for 1 år (plassen
etter Unn Vigdis Mikkelsen).
Even Valderhaug er tidligere kalt av menighetsmøtet til forstander, og har svart
ja til det. I kraft av dette går han inn som medlem i menighetsrådet.
Viseforstander (nestleder i menighetsrådet) velges når ovenforstående valg er
gjort.
Kasserer: Tor Marius Gauslaa
Visekasserer: Barbra Dønnestad Michaelsen
Huskomiteen: Asbjørn Micaelsen (som koordinator), Leif Erik Jensen, Kurt Arne
Sanden og Jan Hunstad (som faglig rådgiver).
Nattverd-tjenesten: Sylvia Birkeland, Barbra D.Michaelsen og Grete Tokle
Gabrielsen.
Kvinnenes internasjonale bønnedag: Wenche Harring.
NBUF-kontakten for Beteldanserne. (ikke aktivitet nå. Ved eventuell
oppstarting tar menighetsmøtet stilling til ansvar her).
Revisorer: Leif Erik Jensen og Jan Hunstad.
Ajourføring av den digitale menighetsprotokoll: Håvard Oseland
Utsmykking av kirkelokalet: Barbra D.Michaelsen.

Valgkomite: 2 medlemmer som velges for et år + 1 medlem som velges av
menighetsrådet – og som er medlem av menighetsrådet: Lene Valderhaug og
Barbra D. Michaelsen.
Brannvernleder: Asbjørn Michaelsen
Kvinnemisjon: Velger selv leder, kasserer og sekretær.
Ledere for Betelvennene: Jan Hunstad (formann), Barbra D.Michaelsen,
Thorleif Winge og Astrid J. Hunstad.

Vedtektsendring: I menighetens vedtekter heter det i §9 om vedtektsendring:
”For endring av disse vedtektene kreves det 2/3 flertall i menighetsmøtet.
Endringsforslagene sendes skriftlig til medlemmene minst 2 uker før møtet
holdes.”
Valgkomiteen foreslår at årsmøtet gis fullmakt til å slette siste setning, da man
mener at det er tilstrekkelig med annonsering i Lillesands Posten før
menighetsmøtet, og da med informasjon om at på dagsorden står der
”vedtektsendring”.

For valgkomiteen – 15.01.18

Håvard Oseland

