


 
Til lag, foreninger, skoler m.m. i Nordmøre og Romsdal Indremisjon! 
 
INNKALLING TIL KRETSÅRSMØTE 2018 
 
Kjære venner og medarbeidere i Guds rike! 
 
Det er tid for å kalle inn til kretsårsmøte for Nordmøre og Romsdal Indremisjon. I år er 
kretsmøtet lagt til Molde Folkehøgskole 2.-3. juni. 
 
Vedlagt ligger innkalling, program og plakater. Vi håper dere kan henge opp plakater på 
strategiske plasser når kretsmøtet nærmer seg. 
 
Vi ser frem til en innholdsrik og fin helg. Særlig har vi store forventninger til barneopplegget. 
 
 Vi håper at fleste mulig foreninger også benytter seg av muligheten til å sende utsendinger til 
forhandlingsmøtet. I våre lover står følgende om utsendinger til årsmøtet: 
 
Tale- og stemmerett på årsmøtet har: 
 

• Utsendinger fra de enheter som er innmeldt i kretsen. Enheter med inntil 50 medlemmer 
kan sende 3 utsendinger. Enheter med 50 – 100 medlemmer kan sende 5 utsending og 
videre 1 for hvert påbegynte 100. Ingen kan sende mer enn 7 utsendinger. 

• Kontaktpersoner oppnevnt av kretsstyret. 
• Kretsstyret (medlemmer og vara-medlemmer.) 
• Barne- og ungdomsrådet (medlemmer og vara-medlemmer.) 
• Rektor ved skole(r) eid av kretsen. 
• To styremedlemmer fra skole(r) eid av kretsen.  
• Lederne i styrene for leirstedene.    
• Ansatte arbeidere i kretsen (også pensjonerte).  
• Fritidsforkynnere oppnevnt av kretsstyret. 

 
Styret for Indremisjonsforbundet kan sende en utsending til årsmøtet. Denne har talerett, men 
ikke stemmerett.  For å kunne avgi stemme på årsmøtet må en være fylt 16 år. Kretsstyret har ikke 
stemmerett i saker som gjelder styrets disposisjoner 
 
Vi ber om at dere prøver å melde inn utsendingene innen onsdag mandag 28. mai. 
 
Vi ber dere oppfordre utsendingene til også å være med på resten av årsmøtet. Det er mulig å få 
en hel helg i Molde for en god pris.  
 
Takk for hjelpen og med ønske om Guds velsignelse over liv og tjeneste videre! 
 
Med vennlig hilsen 
 
Arild Ove Halås 
kretsleder 



Kretsmøtet 
NORDMØRE OG ROMSDAL INDREMISJON

1.-3. JUNI 2018
Molde Folkehøgskole 

Hovedtaler: Torgeir Lauvås (kretsleder ImF Rogaland)
San: NRI-koret, Marte Sofie Leithaug Guddal og Marianne Juvik Sæbø

Fredag 1. juni
kl. 19.00 Kveldsmat og korøvelse for NRI-koret

Lørdag 2. juni
kl. 09.00 Registrering av utsendinger
kl. 10.00 Bibeltime v/ Torgeir Lauvås – Sang av NRI-koret
kl. 11.30 Forhandlingsmøte/årsmøte NRI
kl. 13.00 Lunch
kl. 14.00 Forhandlingsmøtet fortsetter
kl. 17.30 Middag
kl. 18.30 Misjonsfest
 Torgeir Lauvås taler  
 Sang av Marianne Juvik Sæbø og NRI-koret
 Forbønn for nye arbeidere
kl. 21.30 Sommerkonsert med Marianne Juvik Sæbø
 NRI-koret og Marte Sofie Leithaug Guddal deltar

Søndag 3. juni
kl. 10.00 Bønnesamling i peisestua
kl. 11.00 Storsamling
 Ole Christian Martinsen taler,  
 Sang av Marianne Juvik Sæbø
 Eget barneopplegg med kretsens arbeidere
 Innsettelse av ny kretsleder i NRI
Kl 13.00 Middag

Priser: 
Lunch lørdag kr. 180,-
Middag lørdag inkl. dessert 260,-
Middag søndag 130,-
Overnatting i dobbeltom med bad kr. 440,- pr. person pr. natt
Overnatting i enkeltrom med bad kr. 625,- pr. person pr. natt



SAKSLISTE FORHANDLINGSMØTET NRI 2018 
 

Sak 1  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 2  Valg av møtedirigent          Kretsstyrets forslag Leif Harberg 

Sak 3  Valg av varadirigent                      Kretsstyrets forslag Sigbjørn Sørli 

Sak 4  Valg av møtereferent          Kretsstyrets forslag Arild Ove Halås 

Sak 5  Valg av to personer til å signere møteboka 

Sak 6  Årsmelding for NRI 2017 

Sak 7  Årsregnskap for NRI 2017 

Sak 8  Rapport om regnskapet i NRI pr. 30.04.18 

Sak 9  Valg av 4 styremedlemmer til kretsstyret 

Sak 10  Valg av 3 varamedlemmer til kretsstyret 

Sak 11  Valg av valgnemnd fram til årsmøtet 2019 

Sak 12  Endring av lovene i NRI 

Sak 13  Samtale om arbeidet 
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Årsmelding for Nordmøre og Romsdal Indremisjon 2017 
 

HISTORIE OG STÅSTED 

 

Nordmøre og Romsdal Indremisjon ble grunnlagt 1. januar 1999 etter sammenslåingen av Romsdal 

Indremisjon (stiftet 1874) og Nordmøre krets av DVI (stiftet 1911). Dette er årsmelding for arbeidsår 19 i 

kretsen. 

 

Nordmøre og Romsdal Indremisjon er en frivillig sammenslutning av indremisjonsforeninger, forsamlinger, 

barne- og ungdomslag og andre enheter som gjennom kretsstyret blir opptatt i kretsen. Kretsen er en fri og 

selvstendig organisasjon tilsluttet Indremisjonsforbundet (ImF). ImF har også registrert et eget trossamfunn 

(ImF Trossamfunn). 

 

HEIMLOV 

 

Noen av misjonsvennene har fått flyttet heim til Gud i 2017. Her er ingen nevnt og dermed heller ingen 

glemt. 
 

Vi lyser Guds velsignelse over deres minne i takknemlighet for vennskap og fellesskap. 

 

«Men vi har vårt hjemland i himmelen, og derfra venter vi også Herren Jesus som frelser» Fil 3,20 

 

INDREMISJONSARBEIDET I EN MODERNE TID 

 

Indremisjonsforbundet har som motto ”Med Guds ord til folket”. Som indremisjonsbevegelse ser vi det som 

et kall fra Gud selv om å gi hans ord til vårt eget folk.  

 

Nye generasjoner vokser opp i landet vårt, hvor de fleste er helt fremmede for det som har med kristen tro 

og gjøre. Dette utfordrer oss som indremisjon. Tradisjonelle arbeidsformer fungerer ikke alltid slik som det 

gjorde for bare noen få år siden. Vi må stadig tenke nytt for å nå folket vårt med evangeliet. Spørsmålet er i 

hvor stor grad vi faktisk er i stand til å fornye oss slik at vi fremdeles kan nå folket vårt med Guds ord? 

 

Gjennom Indremisjonsforbundet (ImF) er vi også med å driver misjonsarbeid via internett. Arbeidsredskap 

som www.preik.tv og www.omgud.net er viktige redskaper for å nå nye mennesker med Guds ord. NRI har 

også tatt i bruk blant annet Facebook for å profilere både kretsen og leirstedene våre. 

 

Forkynnelsen av Guds ord er hovedsaken i alt kristent arbeid. Vi vil at selve merkevaren for 

indremisjonsarbeidet nettopp skal være at vi gir rom for å formidle Guds ord gjennom forkynnelse, sang, 

vitnesbyrd, samtale m.m. På den måten settes den enkelte kristne i stand til å leve et hverdagsliv preget av 

den Gud og Frelser vi tror på. 

 

Vi lengter etter å se mennesker frelst og gjort til Jesu disipler i langt større grad enn vi i dag gjør hos oss.  

Samtidig er det viktig å løfte frem og understreke at motivasjonen vår til å delta i Guds rikes arbeid ikke er 

forankret i antall lag, foreninger, leirer eller hvor mange som kommer til tro. Vår motivasjon finner vi på et 

nakent kors og ved en tom grav. Vi finner motivasjon til fortsatt indremisjonsarbeid i møte med han som ba 

oss om å gå ut og gjøre alle folkeslag til hans disipler (Matt 28, 18-20). 

 

Indremisjonsarbeidet på bedehus har tradisjonelt ofte gått hånd i hånd med arbeidet i de lokale menigheter 

innenfor Den norske kirke. Dette har blitt langt mer utfordrende etter at Den norske kirke åpnet opp for et 

nytt syn på ekteskapet som ikke er begrunnet i Bibelens ord. Fra kretsen sin side ønsker vi å gi råd og 

veiledning til våre lokale medarbeidere, slik at man kan holde fast på troskapen mot Guds ord, selv om det 

kan føre til at man må velge andre arbeidsmetoder og andre samarbeidsmodeller enn tidligere.  
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Vi ser også at presset fra samfunnet og media er blitt svært stort mot de som ønsker å holde fast et 

tradisjonelt syn på ekteskapet slik det er åpenbart for oss i Bibelen. Fra kretsen sin side ønsker vi å være til 

hjelp i konkrete situasjoner, og vi ønsker gjennom forkynnelse og undervisning å dyktiggjøre bedehusfolket 

til frimodig å stå på Bibelens ord i dette viktige spørsmålet. 

 

LAG OG FORENINGER 

 

Vi vil rette en særlig takk til de som står trofast med i lags- og foreningsarbeidet rundt om, samt de som står 

som kontaktpersoner og på den måten sørger for at evangeliet fremdeles kan forkynnes. 

 

Vi har ved utgangen av 2017 innmeldt 31 indremisjonsforeninger, 5 kontaktsteder, 6 kvinneforeninger og 24 

barne- og ungdomslag. Det er samme tall som året før. 

 

MØTEVIRKSOMHETEN 

 

Når reiserutene legges, settes det opp møter på alle våre kontaktsteder/foreningssteder.  Vi prøver å få til at 

det på hvert enkelt sted er regelmessige møter fordelt utover hele året. Mange steder er det slik, mens det 

andre steder er svært få møter i løpet av et år.  

 

Totalt hadde vi ca. 300 vanlige bedehusmøter med taler fra kretsen i 2017. I tillegg kommer alle samlinger i 

barne- og ungdomslagene, møtesamlingene på leirene våre, morgensamlingene- og møtene på skolene våre. 

 

I løpet av året har vi også fått med flere nye fritidsforkynnere, noe vi gleder oss over. 

 

FRIVILLIGE OG ANSATTE ARBEIDERE: 

 

Arild Ove Halås har vært kretsleder i 100 % stilling og Torgunn Nerland har vært ansatt som 

kontorfullmektig i 75 % stilling hele året. Ole Christian Martinsen har vært ansatt som leder for ImF Ung 

NRI i 80 % og i kretsen ellers i 20 % stilling i kretsen. Hans Ivar Guddal har vært ansatt i 50 % stilling som 

barne- og ungdomsarbeider. Marte Sofie Leithaug har vært ansatt i 20 % stilling som barne- og 

ungdomsarbeider. 

 

På Frænabu Misjonssenter har Reidun Åndal vært ansatt i 100 % stilling som daglig leder. Lill Kristin 

Endresen vært ansatt i 60 % stilling som kokk og 15 % stilling som renholder. 

 

Fra 1. juni ble Bjørn Eirik Johanssen ansatt som driftsleder på Visthus i 30 % stilling. 

 

I tillegg til de som her er nevnt, har følgende vært ute som fritidsforkynnere dette året: 

 

Konrad Frøystad, Hans Kleven, Bjørn Nerland, Inger Lise og Asmund Smenes, Emil Krakeli, Nils Valde, 

Kåre Eikrem, Annbjørg og Kåre Sævareid, Asbjørn Ørjavik, Harald Skotheimsvik, Tone og Lars Olav 

Leithaug, Randi Marie og Jostein Solbakken, Jan Inge Nasvik, Johannes Finset, Gunnlaug Aae, Leif 

Harberg, Kåre Lislien, Ragnhild Henden, Helen Trodal Reiten, Kjell Bjarte Aarsund, Kari og Stig Einar 

Sørensen. 

 

ØKONOMIEN: 

 

Økonomien i NRI er fremdeles stram, og regnskapstallene viser følgende: 

 

Kretsen minus 268 888,- Frænabu minus 332 698,- Visthus pluss 112 411,- 

 

Vi viser ellers til årsregnskapet for 2017. 
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Kretsstyret har vedtatt å ikke benytte revisor for regnskapet da NRI ikke er revisjonspliktig. Dette sparer 

kretsen for store beløp pr. år. Rutinene hos vårt nye regnskapskontor er etter kretsstyrets mening så gode at 

de ivaretar den sikkerhet rundt regnskapet som er nødvendig. 

 

Etter at ImF sin regnskapsavdeling ble nedlagt 1. mars hadde vi innleid vikar fra KNIF-regnskap som førte 

vårt regnskap fra 1. mars til 31. august. Dette var en svært krevende periode med ulike vikarer og mange 

utfordringer for kretsen sin administrasjon. Fra. 1. september gikk vi over til å bruke Økonomiservice AS på 

Sjøholt som regnskapskontor, en ordning vi er godt fornøyd med nå når innkjøringstiden snart er ferdig. 

 

Vi kjenner på stor takknemlighet til misjonsfolket og til Herren for alle som er med og bærer arbeidet med 

sine gaver. Vi håper og ber om de tunge økonomiske årene vi har vært igjennom ikke tar bort givergleden og 

frimodigheten verken hos våre givere eller hos våre ansatte. 

 

KRETSARRANGEMENT: 

 

Det er fremdeles viktig for oss å invitere misjonsfolket til samlinger hvor vi kommer sammen fra bygdene 

og byene i hele kretsen vår. Dette året har vi arrangert følgende kretsarrangement: 

 

Påsken: 

 

På det tradisjonelle påskemøtet på Aure i palmehelgen var det i år Harald Skotheimsvik som var taler. Møtet 

var i år i Lesund bedehus. 

 

På Frænabu ble det arrangert God påske i palmehelgen. I år hadde vi besøk av sangevangelistene Marta og 

Edgar Paulsen. 

 

Gla’Sang helg: 

 

Vi arrangerte sanghelg på Frænabu første helga i mars. Gjester dette året var Brødrene Nordstrand fra 

Austevold sammen med den amerikanske sangevangelisten Brad White. Vi hadde også besøk av Roland 

Lundgren og Niklas Petersen (fra Curt&Roland) i Sverige. Alle rom på Frænabu var fullbooket og det ble en 

vellykket helg. 

 

Kretsårsmøtet: 

 

Kretsmøtet var på Høgtun Folkehøgskole første helgen i juni. Asle Hetlebakke (forkynner i Nordhordland 

Indremisjon) talte, og familien Andresen Røen deltok med sang sammen med NRI-koret. Vi hadde også 

konsert med Trygve Skaug fredag kveld. 

 

100 års jubileet for både Høgtun og Molde Folkehøgskole ble markert under kretsmøtet. 

 

Det var også et omfattende opplegg for barna både lørdag og søndag, men oppmøtet her var overraskende 

lavt. 

 

Fremmøtet var omtrent som året før. Totalt var ca. 800 personer innom møtene. Vi gleder oss særlig over at 

mange barnefamilier deltar under årsmøtet. 

 

Vi er godt fornøyd og takknemlig for kretsmøtet. Samtidig skulle vi ønske at enda flere benytter anledningen 

til å delta på disse storsamlingene med et så variert program for alle aldersgrupper. Mange av våre 

foreninger kunne gjort langt mer for å få folk til å delta på kretsmøtet. 
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Høstmøtet i Molde: 

 

Kretsstyret har vedtatt å avvikle det gamle og tradisjonelle Høstmøtet i Molde og heller finne nye måter og 

samles på. Sammen med Molde IM og foreningene i omlandet rundt arrangerte vi derfor en to ukers 

møteaksjon med Marit Stokken & Irene Krokeide Alnes i Molde bedehus i oktober. Møtene var godt besøkt 

og mange ble fornyet i sin tro. Vi ønsker å videreføre denne aksjonen også neste år. 

 

Lederkonferansen til ImF: 

 

For første gang arrangerte Indremisjonsforbundet lederkonferanse. Dette ble et svært vellykket arrangement 

som samlet nærmere 500 deltakere. Vi hadde også ca. 25 personer fra vår krets som deltok. 

Lederkonferansen blir nå et årvisst arrangement andre helga i november, som vi fremover ønsker å prioritere 

svært høyt når det gjelder deltakere. 

 

Adventsamlingen:  

 

Også i år var det åpen invitasjon til det tradisjonelle adventmøtet på Frænabu i desember. Rundt 75 personer 

meldte seg på, Konrad Moe kåserte om julekortenes historie, det var servering av julemiddag og diverse 

program. Randi Fagerhol Lauvås holdt kveldens andakt og Kari Sørdal deltok med sang. 

 

Julesalgene: 

 

Lokale medarbeidere på Averøy og i området rundt Frænabu gjør en kjempeinnsats med å lage til julesalg på 

Kårvåg og Frænabu i november. Her legges det ned et stort arbeid og det gir svært gode resultater både 

åndelig og økonomisk. En stor takk til damene i julemessekomiteene!  

 

LEIRSTEDENE VÅRE 

 
ÅRSMELDING FOR VISTHUS LEIRSTED 
 

Styret: 

 

Styret har bestått av Kjell Hatlen, Ole Harald Sekkeseter (leder), Per Arnfinn Eide og Nina Brusdal. Fra 

kretsen har Torgunn Nerland møtt. 

 

Økonomi: 

 

Regnskapet til Visthus viser et overskudd på kr. 112 411,-. Viser til årsmelding og årsregnskap. 

 

Egne arrangement: 

 

Vi har arrangert 3 leirer på Visthus i 2017. I tillegg ble to avlyst. 

 

Midtsommerdag på Visthus: 

 

Midtsommerdagen ble arrangert andre søndagen  i juni.  Det var mulighet for overnatting fra lørdag. 

Arrangementet var samme dag som det var familiedag i Molde, derfor var det få familier som kom, men 

oppmøtet var på rundt 60 personer. 

 

Seniorleir på Visthus og Visthusstevnet: 

 

Leirdager for 55 + i august har blitt en tradisjon, og leirstedet var fylt også i år. Marta og Edgar Paulsen var 

årets talere, og på Visthus-stevnet søndag deltok også Romsdalskameratene. 
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Seniorkomiteen har ansvar for Seniorleiren og Visthusstevnet og har bestått av Jan Inge Nasvik, Marie 

Nyheim, Kåre Eikrem, Torgunn Nerland og Kornelius Gustad.  

 

Haustmessa på Visthus: 

 

Haustmessa på Visthus har lange og gode tradisjoner med salg av «markens grøde», utlodning, auksjon siste 

lørdagen i september. Forkynner i ImF Roald Evensen talte og Paul Tore Garvo sang. 

 

Utleievirksomhet: 

 

Visthus er regelmessig utleid til diverse selskaper m.m. I løpet av sommeren er det en del hytteutleie til 

turister. En del fiskere og jegere leier hytter fast på Visthus fra år til år. 

 

Ansatte: 

 

Bjørn Erik Johanssen ble ansatt i 30 % stilling som driftsleder fra 1. juni.  Kjøkkenet har stort sett vært 

drevet på dugnad dette året. 

 

Dugnad: 

 

Visthus har noen trofaste dugnadspersoner som legger ned en stor innsats for leirstedet vårt. Vi trenger en 

fornyelse av folk som vil stille på dugnad på Visthus i årene fremover. Vi vil rette en stor takk til hver enkelt 

som legger ned dugnadsarbeid på Visthus. 

 

ÅRSMELDING FOR FRÆNABU MISJONSSENTER 
 

Styret: 

 

Driftsstyret har bestått av Hans Kjell Hansen, Helge Eriksen, Ottar Dag Fedøy,Nils Håvard Sandblåst, Leif 

Harberg, Unni Clausen Stenberg og Emil Krakeli. Emil Krakeli har vært leder i styret. Daglig leder Reidun 

Åndal møter fast i styret. Fra administrasjonen har Torgunn Nerland møtt. 

 

Økonomi: 

 

Når det gjelder regnskapet for Frænabu viser det et bokført underskudd på kr. 332 698,-. Dette inneholder en 

del ekstraordinære poster som gjør at tallet etter driftsstyrets mening ikke gir et riktig bilde av selve driften 

på Frænabu. Vi ønsker derfor å forklare litt av Frænabu sitt regnskap. 

 

Avskrivninger på bygg og eiendom er utgiftsført med kr 155 743,-. I tillegg er noen investeringer utgiftsført 

med kr. 72 743,- Videre kommer rentekostnader på lån er på kr. 57 173,-. Dette er tall som øker utgiftene på 

grunn av tidligere investeringer og byggeprosjekter, og som den daglige driften ikke kan påvirke.  

 

Det er selvsagt likevel ikke riktig regnskapsmessig sett å se bort fra renter og avskrivninger, som er et 

resultat av blant annet nybygg og investeringer i tidligere år, men det er også viktig å se tallene og driften 

bak regnskapstallene. Da ser vi at selve driften av Frænabu går sånn noenlunde i balanse. 

 

Egne arrangement: 

 

Vi har arrangert 8 leirer på Frænabu i 2017. I tillegg har vi arrangert følgende: 

 

God påske 2017: 
 

God påske ble som vanlig arrangert i palmehelgen. I år hadde vi besøk av sangevangelistene Marta og Edgar 

Paulsen. 
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Gla’Sang helg: 

 

Brødrene Nordstrand fra Austevold og den amerikanske sangevangelisten Brad White deltok på årets 

sanghelg sammen med de svenske sangerne Roland Lundgren og Niklas Petersen. Alle rom var fullbooket 

og det var en vellykket helg. 
 

Frænabu-basaren: 

 

Den årlige Frænabu-basaren ble arrangert i april. Oppmøtet og stemningen var som vanlig god 

 

Sankthans-feiring: 

 

Det var lagt opp til grilling, servering av rømmegrøt, bålbrenning, leker m.m. på den etter hvert så 

tradisjonsrike sankthans-feiringen på Frænabu.  Det var også samlingsstund med Svenn Martinsen som 

andaktsholder. Godt over 200 personer var innom denne kvelden, og været var på vår side. Feiringen gikk 

dette året inn som en del av Sommerdagene 2017.  

 

Sommerdager: 

 

Sommerdager var i år lagt til 21.-25.  juni, og sankthans-feiringen var en del av denne uka. Torhild og Svenn 

Martinsen var årets talere. Vi hadde ca.15 fastboende. 

 

Julesalget: 

 

Årets julesalg andre lørdagen i november var svært godt besøkt, og gav et godt økonomisk resultat til inntekt 

for NRI sitt kretsarbeid. 

 

Julemarked: 

 

Andre lørdagen i desember ble det arrangert julemarked i Klossen. Dette er et tiltak i regi av Frænabu sine 

dugnadsfolk. Flere hundre mennesker kom og var med og resultatet ble over 80 000,-.  

 

Utleievirksomhet: 

 

De fleste helgene er utleid til ulike arrangement. Vi har også en god del kurs og møter m.m. på kveld og 

dagtid i ukene. Utifra bemanningen er kapasiteten utnyttet fullt ut, og vel så det.  

 

Ansatte: 

 

Reidun Åndal (100 %) har vært daglig leder. Hun legger ned en stor innsats for Frænabu. Lill Kristin 

Endressen har vært ansatt i 60 % stilling som kokk og 15 % stilling som renholder. 

 

Ulike byggeprosjekt: 

 

Arbeidet med Klossen har pågått jevnt over store deler av året, men fremdeles gjenstår mye arbeid. Inne har 

loftstua blitt ferdig og har blitt et flott møterom. Det er laget gang mellom hallen og korridoren der det også 

er satt inn et toalett. Ellers er ny vanntank oppe ved brønnen kommet på plass, og det er hugget mye ved 

rundt om på eiendommen. 
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Dugnad: 

 

Av helt avgjørende betydning for gjennomføring av ulike tilstelninger, er de som kommer og hjelper til på 

kjøkkenet med matlaging, servering, oppvask og opprydding! Det har også vært fast dugnad hver mandag 

gjennom hele året. Vi er veldig takknemlig for all dugnadsinnsats som blir lagt ned på Frænabu! 

 

INDREMISJONSFORBUNDET OG BIBELSKOLEN 

 
Indremisjonsforbundet: 

 

Vi har et tett og godt samarbeid med Indremisjonsforbundet. Mange av forbundets arbeidere har besøkt 

kretsen i året som gikk og administrasjonen får verdifull hjelp fra ImF sentralt. Takk for godt samarbeid til 

alle ansatte i ImF. Takk til forkynnerne og representantene fra ImF-Ung som har besøkt kretsen vår. Takk 

også til alle de ansatte ved hovedkontoret på Straume på Sotra som alltid er hjelpsomme og imøtekommende 

og yter oss stor service.  

 

ImF har i løpet av året fått ny logo. 

 

Generalsekretæren: 

 

Vi vil rette en stor takk til generalsekretær Erik Furnes for den trygge og gode måten han leder 

organisasjonen på, for nærhet og omsorg for medarbeiderne og for tydelig åndelig lederskap. 

 

ImF-trossamfunn: 

 

58 personer tilknyttet vår krets er meldt inn i ImF-trossamfunn pr. 31.12.2017. 

 

Lederkonferansen: 

 

Det tradisjonelle årlige arbeidermøtet på Bibelskolen Bildøy første uka i januar er nå historie. I stedet 

arrangerer ImF en årlig lederkonferanse som er omtalt tidligere i årsmeldingen. 

 

Felles data og kontorløsninger / regnskapsføring: 

 

ImF har i stadig større grad bygd ut felles løsninger for edb og økonomi. Vi har stor nytte av dette 

samarbeidet. Alle ansatte i NRI har nå egne bærbare pc-er. Dette året skiftet ImF ut sin dataservere med 

skybaserte løsninger. Dette har vært en krevende prosess for både kretsen og ImF sentralt, men vi ser at de 

nye løsningene vil gi oss bedre datatjenester fremover. 

 

ImF sin regnskapsavdeling ble lagt ned fra 1. mars, og etter en overgangsperiode gikk NRI over til ny 

regnskapsfører (Økonomiservice AS) på Sjøholt fra 1. september. 

 

Bibelskolen Bildøy: 

 

Av de mange skolene ImF eier eller er medeier i har Bibelskolen Bildøy en spesiell stilling hos 

misjonsfolket. Bibelskolen hadde dette året 3 elever fra vår krets. Det er en utfordring for oss å arbeide for 

elever til bibelskolen og omslutte skolen i bønn. Vi takker rektor Gunnar Ferstad og de ansatte for den 

innsats de gjør. Vi har også hatt besøk av en elevgruppe med lærer fra skolen i januar. 

 
ÅRSMELDING FOR ImF-UNG NRI 2017 
 

(Barne- og ungdomsavdelinga til Nordmøre og Romsdal Indremisjon) 

 



 8 

Ole Christian Martinsen er leder for barne- og ungdomssektoren. Han er ansatt i 80% stilling, i tillegg er 

han 20% i administrasjonen i kretsen. 

 

Hans Ivar Leithaug Guddal er barne- og ungdomsarbeider. Hans Ivars oppgaver er hovedsakelig leir, 

lagsbesøk og noe møtevirksomhet. Han var opprinnelig ansatt i en 50% fast stilling, men på grunn av 

økonomien gikk han over på timebasertlønn i oktober 2017. 

 

Marte Sofie Leithaug Guddal er barne- og ungdomsarbeider. Hun er med på noen leirer og noe 

møtevirksomhet. Marte Sofie er ansatt i 20% stilling. Marte Sofie vil for øvrig slutte til sommeren 2018 

grunnet overgang til ny jobb. 

 

T2; Fra august 2017 har vi hatt T2 studenter fra Bibelskolen på Bildøy i praksis hos oss.   

Stillingsbrøken har vært 80% i Kristiansund Indremisjon og 20 % i kretsen. Kostandene for T2 har 

Kristiansund Indremisjon sponset.  Oppgavene deres har bestått i KRIK, Ungdomsklubb, Krabbeklubben 

(barnelag), leir og noe møtevirksomhet. T2 i 2017 bestod av: Henrik Haaverstad fra Kristiansand S, Tor-

Erik Ertesvåg fra Molde og Ingvild Horpestad fra Klepp på Jæren.  

 

Barne- og ungdomsrådet (BUR): 

 

BUR har hatt følgende sammensetning i 2017: Liv Marit Brusdal (leder) frem til juni. Audun Sæbø 

(nestleder, leder fra juni), Knut Magne Aas (nestleder), Iris Schjølberg, Ane. K. Sørensen, Hallgeir Holm 

(repr. kretsstyret), Elin Støle (vara for kretsstyret). Vi har pr. i dag ingen 2 vara.  

 

BUR har i 2017 hatt 5 møter og behandlet 24 saker. 

 

En stor takk til medlemmene i BUR for gode innspill og godt samarbeid. 

 

Lagsarbeidet: 

 

Lagsarbeidet har vært og er en viktig faktor i vårt barne- og ungdomsarbeid. Som i 2016 er hovedinntrykket 

at mesteparten av lokallagene våre drifter seg fint uten innblanding fra kretskontoret. Det har vært barne- og 

ungdomsarbeideren som har vært på lagsbesøk dette året. Vi har i 2017 vært på 5 lagsbesøk.  

Videre setter vi utrolig pris på de mange trofaste medarbeidere rundt omkring i kretsen som har stått i 

tjenesten i mange år. Det er kjekt å se at iveren er stor på å formidle evangeliet til barn og unge.  

 

Det er pr 31.12.2017 registrert 24 aktive barne- og ungdomslag i vår krets. Leder NRI-ung har i 2017 sendt 

ut 5 brev til lokallagene. I brevene er det siste nytt fra kretsen, informasjon om leirer og ressurser til 

andakter. 

. 

Leirarbeidet: 

 

Leirarbeidet er hjørnesteinen i vårt arbeid for å nå barn og unge med evangeliet. 2017 har vært et veldig bra 

år med økning i antall deltakere i forhold til 2016, noe som er veldig gledelig. I 2017 har det vært totalt 372 

deltakere på leir. Dette er 18 flere deltakere enn i 2016.   

Da er inkludert familieleiren som var i januar. Vi har dessverre måttet avlyse to leirer grunnet for få 

deltakere. Dette var MINI-leir og familieleir. Begge skulle har vært på Visthus.  

Regnskapet for 2017 viser at vi har en totalinntekt på 256 957,- på leirdeltakeravgift.  

Dette året ble det arrangert 11 leirer. Av disse ble 3 arrangert på Visthus og 8 på Frænabu.  

Det er mange som viser stor interesse for å være med som leirledere. Disse retter vi en stor takk til. Uten 

dere kunne vi ikke arrangert leir.  

Ellers er det er et stort ønske fra oss at flere av dere har mulighet til å være som leirleder fremover. Vi må 

også rette en stor takk til ungdommene våre som er ivrige leirledere. De gjør en kjempejobb og vi er dypt 

takknemlig for at de vil være med i den viktige tjenesten.  
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Ledertrening: 

 

I 2017 har vi fortsatt med ledertrening for ungdommer som går i 8-10. klasse. Dette er noe som vil bli høyt 

prioritert også i fremtiden. Vi har mange ungdommer som har store potensial til å bli fremtidens ledere 

innenfor sammenhengen vår.  

I 2017 arrangerte vi 1 ledertreningshelg. Da var det besøk fra ImF-Ung, Otto Dyrkolbotn. 

De av ledere som har vært med på ledertrening er Hans Ivar L. Guddal, Ole Chr Martinsen og Audun Sæbø.  

Ledertrening for ungdom vil bli ett av våre store satsningsområder fremover.  

 

ImF-Ung: 

 

Samarbeidet med ImF-Ung er fremdeles godt og tett. Daglig leder Andreas Evensen har en god 

kommunikasjon med sine ungledere i kretsene. Vi har i 2017 bare hatt Otto Dyrkolbotn på leirbesøk. ImF-

Ung er en veldig viktig ressurs for oss.  

.  

Barne- og ungdomsavdelinga vil rette en spesiell takk til alle frivillige medarbeidere i hele kretsen, til 

leirledere, talere, foreldre og dere som står i forbønn for arbeidet.   

 
SKOLENE VÅRE 
 

Molde Folkehøgskole: 

 

Rektor Helge Kjøll jr. og hans stab legger ned et stort arbeid ved Molde Folkehøgskole.  Anne Bente Klokk 

Svendsvik er styreleder for skolen. Vi retter en stor takk til de ansatte ved skolen. Vi viser ellers til egen 

årsmelding. 

 

Høgtun Folkehøgskole: 

 

På Høgtun er det nå rektor Bjarte Grøteide som står i spissen for et personale som legger ned en stor innsats 

for skolen. Rune Sæter fra NLM er leder i skolestyret. Ole Christian Martinsen og Arild Ove Halås er NRI 

sine representanter i styret for Høgtun. Vi retter en stor takk til de ansatte ved skolen. Vi viser ellers til egen 

årsmelding. 

 

Molde Friskole: 

 

Rektor Jeanette Skoge Vesetvik og hennes stab gjør en stor innsats ved Molde Friskole. Nils Martin 

Sandven er styreleder. Skolen har dette skoleåret hatt 50 elever.  

 

Vi viser ellers til egen årsmelding, og takker de ansatte ved skolen for stor innsats.  

 

 ANNET 
 

Indremisjonsnytt: 

 

Indremisjonsnytt kom ut med 7 nummer i 2017. Sambåndet har stått for det grafiske arbeidet. 

 

www.nri-imf.no : 

 

Det legges jevnlig ut nyheter og nye saker på sidene. Dette er en god måte å nå ut med informasjon m.m. om 

arbeidet på. NRI-ung har også egne hjemmesider (www.nri-ung.no). 

 

 

 

 

http://www.nri-imf.no/
http://www.nri-ung.no/
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Andre samarbeidstiltak: 

 

Kretsen har en aksjepost på 6 aksjer i Plussreiser AS . Vi har 80 aksjer i Sambåndet Forlag AS (tilsvarer 

1,88 %) og noen aksjer i Mediabedriften Vårt Land og Dagen. 

 

NRI-koret: 

 

NRI-koret teller nå rundt 20 sangere. Audun Sæbø er dirigent for koret som samles 4 ganger pr. år. Randi 

Marie Solbakken er pianist for koret. I tillegg til to øvelseshelger, har det vært sangoppdrag under kretsmøtet 

og høstmøtet i Molde.  

 

Kretsstyret: 

 

Etter valget ved siste kretsårsmøtet har kretsstyret hatt følgende sammensetning: Leif Harberg (leder), 

Sigbjørn Sørli (nestleder) Elin Støle, Marit Røykenes Dahle, Hallgeir Holm, Jostein Solbakken og Unni 

Clausen Stenberg. Asbjørn Ræstad, Else Karin Jacobsen og Jenny Kolflåth er vararepresentanter og møter 

fast i styret.  

 

TAKK 

 

Vi takker alle misjonsvennene for forbønn, omtanke og offer. Takk for samfunn og medarbeiderskap. Takk 

til alle som åpnet heimene sine for utsendingene fra indremisjonen. 

 

En varm takk til alle gode sangkrefter som vi har hatt med i de ulike kretssamlingene. Takk for all 

oppbyggelse gjennom sangen og musikken!  

 

Takk til alle lag, kontakter og foreningene for godt samarbeid. Takk til alle ansatte og all frivillig 

forkynnerhjelp. Takk til alle som er med i de ulike styrer, utvalg, komiteer og revisor. 

Takk til andre kretser for utveksling av talere og takk til Bibelskolen Bildøy. 

 

Takk til forkynnere og hovedledelsen i Indremisjonsforbundet. 

 

Takk til våre ansatte for trofast og god innsats i arbeidet, ikke minst i en krevende periode med svært 

anstrengt økonomi.  

 

Først og sist går takken til vår himmelske Far og vår Frelser, Jesus Kristus, som kalte oss til tjenesten, og har 

gitt oss enda et nådens år. 

 

«For jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror»  Rom 1,16 

 

Vi vil fremdeles dele ut brødet fra himmelen med å spre Guds ord til folket vårt i tillit og tro til Guds ord om 

at en dag skal vi finne det igjen i form av frelste mennesker i himmelen. 

                         

Styret i Nordmøre og Romsdal Indremisjon 

   

Leif Harberg, Sigbjørn Sørli, Elin Støle, Jostein Solbakken, Marit Røykenes Dahle, Hallgeir Holm, Unni 

Clausen Stenberg, Asbjørn Ræstad, Else Karin Jacobsen, Jenny Koflåth og Arild Ove Halås (kretsleder) 
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Kontospesifisert årsregnskap
NORDMØRE OG ROMSDAL INDREMISJON   

2017 2016

3010 Salg, div. avg.pliktig 25% (545 110,40) (623 864,00)

3011 Utleie overnatting mm. 10% (477 818,15) (411 268,18)

3015 Catering 15% (12 139,13) (33 234,78)

3020 Kiosksalg 15% (17 296,54) (22 387,83)

3200 Egne arrangement (238 271,69) (375 225,60)

3202 Egne arrangement  sommerdager (65 177,78) (71 971,00)

3203 Egne arrangement  kulturkvelder (22 503,00) 0,00

3205 Egne arrangement  leirer (256 956,20) (134 621,27)

3206 Egne arrangement julemarked (74 687,00) (76 400,00)

3210 NRIKoret 0,00 (6 200,00)

Salgsinntekt (1 709 959,89) (1 755 172,66)

3710 Gavekampanjer (16 500,00) (236 075,00)

3720 Foreningsgaver (444 746,50) (634 944,00)

3740 Fast givertjeneste (1 236 654,49) (1 024 317,18)

3750 Kollekter (210 396,00) (143 616,00)

3760 Julemesse (168 448,00) (176 641,00)

3761 Høstmesse (52 818,00) (72 330,00)

3762 Lotteri og basar (169 668,00) (173 099,00)

3766 Lotteri (500,00) 0,00

3767 Frænabu aksjonen 2015 0,00 (112 660,00)

3790 Andre gaver (176 539,50) (454 196,93)

3910 Salg bedehus (281 974,27) (114 129,00)

3911 Gaver, utstyr mm 0,00 (2 080,93)

3916 Lønnsref Kristiansund Indrem 0,00 (41 898,00)

3950 Momsrefusjon (164 819,00) (157 325,00)

3960 Testamentariske gaver 0,00 (100 000,00)

3990 Andre inntekter (54 245,74) (32 358,90)

Annen driftsinntekt (2 977 309,50) (3 475 670,94)

Sum driftsinntekter (4 687 269,39) (5 230 843,60)

4010 Varekjøp 25% 4 726,85 24 333,43

4011 Varekjøp 15% 324 036,20 363 963,55

4012 Varekjøp kioskmdl.satsfullt fradrag 10 069,77 4 609,95

4100 Innkjøp varer uten mva 112,50 0,00

Varekostnad 338 945,32 392 906,93

5000 Lønn til ansatte 2 177 340,89 2 173 548,29

5010 Feriepenger 268 515,52 268 032,00

5013 Lønn u/oppg.plikt 15 000,00 30 478,13

5020 Honorar 53 000,00 20 000,00

5025 Honrar T2 elever 48 000,00 0,00

5026 Motkonto T2 Elever (48 000,00) 0,00

5201 Innberetta pensjonskostnad 86 548,00 0,00

5210 El. kommunikasjon 4 392,00 4 392,00

5240 Rentefordel 57,57 0,00

5250 Personalforsikringer 8 064,00 15 988,00

5280 Annen fordel i arbeidsforhold 3 336,00 0,00
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5290 El. kommunikasjon motkonto (1 762,57) (4 392,00)

5291 Motkonto pensjon (86 548,00) 0,00

5292 Motkonto fri telefon (3 660,00) 0,00

5295 Motkonto forsikringer (10 427,00) 0,00

5310 Trekkpl. bilgodtgjørelse 3 454,80 2 796,95

5400 Arbeidsgiveravgift 319 694,86 297 889,00

5410 Arbeidsgiveravg. av feriep. 37 860,75 37 792,00

5420 Innskuddspensjon 85 991,75 97 553,14

5500 Leie forkynner 0,00 13 000,00

5800 Refusjon av sykepenger (82 673,00) (132 278,00)

5801 Ref. sykepenger innb. (82 673,00) (132 278,00)

5802 Ref. sykepenger innb. 82 673,00 132 278,00

5920 Yrkesskadeforsikring 0,00 5 312,00

5990 Annen personalkostnad 6 175,90 0,00

Lønnskostnad 2 884 361,47 2 830 111,51

6000 Avskrivning bygning 253 109,00 269 556,00

6010 Avskrivning inventar og utstyr 0,00 34 516,00

6020 Avskrivning robåter 14 700,00 5 950,00

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle e... 267 809,00 310 022,00

6320 Kommunale avgifter 13 462,50 11 528,30

6340 Lys og varme 159 568,72 166 450,64

6360 Renhold 38 838,18 68 545,68

6390 Annen kostnad lokaler 6 923,94 0,00

6430 Leie kontormaskiner/terminal 35 827,34 22 778,00

6440 Leie transportmidler 5 655,52 0,00

6540 Inventar og utstyr 134 352,16 65 897,41

6560 Rekvisita 1 283,45 0,00

6600 Vedlikehold bygning 34 529,61 50 608,92

6620 Vedlikehold inventar og utstyr 17 174,69 46 842,64

6700 Revisjonshonorar 31 415,37 76 360,00

6705 Andre honorar 5 820,58 0,00

6710 Regnskapshonorar 137 679,20 111 750,00

6715 Utgifter givertenesten 17 519,45 12 817,72

6720 Misjonstilskudd 175 363,36 384 552,00

6800 Kontorrekvisita 22 291,21 31 158,18

6820 Leirutgifter/trykksaker 9 322,37 10 755,43

6825 Kretsbladet 68 670,00 67 500,00

6850 Annonser 40 112,70 91 821,44

6860 Kursutgifter 34 520,04 30 510,72

6865 T2team 1 174,13 80 388,80

6870 Egne arrangement 2 059,76 123 277,36

6880 Lotteriinnkjøp gevinster 23 053,59 3 181,14

6900 Telefon/Internett/ADSL 94 559,68 113 319,40

6905 Nettsider 30 879,51 46 975,46

6940 Porto 54 245,73 29 827,24

7040 Forsikring og avg. transportmdl. 3 002,55 0,00

7100 Bilgodtgjørelse 66 350,60 37 016,56

7102 Bilgodtgjørelse skattepl. del 3 814,68 0,00

7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 138 241,80 106 809,76
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7430 Gaver, ikke fradragsberettiget 3 000,00 0,00

7510 Forsikringspremie 121 259,00 87 444,00

7600 Lisensavgift (NRK/ Canal Digital) 31 622,09 27 946,09

7770 Bank og kortgebyrer 8 317,21 0,00

7771 Øreavrunding 0,93 0,00

7785 Gebyr Checkin 281,00 0,00

7790 Andre adm. kostnader 71 903,62 62 709,16

7795 Annen kostnad u/fradrag 2 783,00 0,00

Annen driftskostnad 1 646 879,27 1 968 772,05

Sum driftskostnader 5 137 995,06 5 501 812,49

Driftsresultat 450 725,67 270 968,89

8040 Renteinntekter (4 300,00) (12 403,92)

8050 Renteinntekt bankinnskudd (1 569,50) 0,00

Annen renteinntekt (5 869,50) (12 403,92)

Sum finansinntekter (5 869,50) (12 403,92)

8140 Rentekostnad 1 767,00 0,94

8141 Rentekostnader lån 56 822,00 63 584,00

8142 Renter lån Kristiansund Indremisjon 4 325,00 22 500,00

8150 Annen rentekostnad 0,38 0,00

8155 Rentekostnad leverandørgjeld 2 770,43 0,00

Annen rentekostnad 65 684,81 86 084,94

Sum finanskostnader 65 684,81 86 084,94

Netto finans 59 815,31 73 681,02

Ordinært resultat før skattekostnad 510 540,98 344 649,91

8300 Betalbar skatt, ordinær 0,00 3 453,00

Skattekostnad på ordinært resultat 3 453,00

Ordinært resultat 510 540,98 348 102,91

Årsresultat 510 540,98 348 102,91

8960 Overføringer annen egenkapital (510 540,98) (348 103,00)

Annen egenkapital (510 540,98) (348 103,00)

Sum (510 540,98) (348 103,00)
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1070 Utsatt skattefordel 4 228,00 0,00

Utsatt skattefordel 4 228,00

Sum immaterielle eiendeler 4 228,00

1110 Kretskontor 419 963,00 455 000,00

1111 Bygninger Visthus 1 466 184,57 1 528 513,57

1116 Bygninger Frænabu 6 021 327,00 6 177 070,00

1119 Gaver til Klossen 0,00 61 500,00

1120 Eidet Bedehus 41 500,00 0,00

1150 Tomter og andre grunnarealer 30 000,00 0,00

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 7 978 974,57 8 222 083,57

1118 Byggekostnader Klossen 970 678,82 796 120,12

1220 Robåter 11 900,00 17 850,00

Maskiner og anlegg 982 578,82 813 970,12

1235 HZ19683 Citroen XM Turbo D 19 250,00 0,00

1250 Inventar Frænabu 13 000,00 20 000,00

1260 Fast bygningsinventar med annen avskrivni ... 3,05 3,05

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskin... 32 253,05 20 003,05

Sum varige driftsmidler 8 993 806,44 9 056 056,74

1340 Molde Friskole  Lån NRI 811 000,00 911 000,00

Andre fordringer 811 000,00 911 000,00

Sum finansielle anleggsmidler 811 000,00 911 000,00

Sum anleggsmidler 9 809 034,44 9 967 056,74

1500 Kundefordirnger 39 032,10 295 967,30

1510 Mellomv. Frænabu/NRI (lån båt) 785 000,00 785 000,00

1511 Mellomv. NRI/ Frænabu (lån båt) (785 000,00) (785 000,00)

1512 Mellomv. Frænabu/NRI (lønn mm) 748 146,00 599 741,93

1513 Mellomv. NRI/Frænabu (lønn mm) (748 146,00) (599 741,93)

Kundefordringer 39 032,10 295 967,30

1573 Andre korts.lån til ansatte 30 091,67 0,00

1700 Periodisering avskrivning 0,00 0,00

1743 Forskuddsbetalt forsikring 228 420,05 0,00

1749 Andre forskuddsbet kostnader 6 960,30 0,00

2740 Oppgjørskonto merverdigavgift 28 310,33 26 305,14

Andre fordringer 293 782,35 26 305,14

1560 Molde Friskole  Lån investeringsfond 50 000,00 50 000,00

Konsernfordringer 50 000,00 50 000,00

Sum fordringer 382 814,45 372 272,44

1810 Aksjer Mediehuset Dagen AS 1,00 0,00

1814 Aksjer Vårt Land 100,00 100,00
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1816 Aksjer SiReiser AS 18 000,00 18 000,00

1820 Andel Vistdal Samvirkelag 465,45 465,45

1825 Andel ANS Bjørset 9 300,00 9 300,00

Markedsbaserte aksjer 27 866,45 27 865,45

Sum investeringer 27 866,45 27 865,45

1920 8220.02.80179  Kretsen 995 165,94 1 239 131,24

1922 3000.20.74644  Visthus 670 175,38 711 872,26

1923 3000.16.13665  Frænabu 80 109,00 101 142,02

1924 4100.70.49585  Frænabu 2 831,12 10 686,96

1928 4100.73.00644 6 326,83 0,00

1950 8220.02.17019  Skattetrekk 190 658,00 81 612,00

Bankinnskudd, kontanter og lignende 1 945 266,27 2 144 444,48

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 1 945 266,27 2 144 444,48

Sum omløpsmidler 2 355 947,17 2 544 582,37

Sum eiendeler 12 164 981,61 12 511 639,11



Spesifikasjon av poster NORDMØRE OG ROMSDAL INDREMISJON

Side 6

Kontospesifisert årsregnskap
NORDMØRE OG ROMSDAL INDREMISJON   

2017 2016

2050 Egenkapital NRI (4 870 213,74) (5 380 754,72)

2060 Egenkapital Visthus (2 109 203,30) (2 109 203,30)

2070 Egenkapital Frænabu (635 864,62) (635 864,62)

Annen egenkapital (7 615 281,66) (8 125 822,64)

Sum opptjent egenkapital (7 615 281,66) (8 125 822,64)

Sum egenkapital (7 615 281,66) (8 125 822,64)

2230 Lån Frænabu: 3000.77.94351 + Bank (2 077 080,00) (2 236 856,00)

Gjeld til kredittinstitusjoner (2 077 080,00) (2 236 856,00)

2260 Lån Frænabu: Kristiansund Indremisjon (1 500 000,00) (1 500 000,00)

Øvrig langsiktig gjeld (1 500 000,00) (1 500 000,00)

Sum annen langsiktig gjeld (3 577 080,00) (3 736 856,00)

Sum langsiktig gjeld (3 577 080,00) (3 736 856,00)

2400 Leverandørgjeld (484 475,84) (172 914,38)

Leverandørgjeld (484 475,84) (172 914,38)

2540 Forskuddsskatt 0,00 0,00

Betalbar skatt

2600 Forskuddstrekk (82 242,00) (81 612,00)

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift (61 327,86) (58 816,00)

2771 Skyldig arb.g avgift feriep. (37 860,75) (37 792,00)

Skyldige offentlige avgifter (181 430,61) (178 220,00)

2690 Inkasso 1 414,00 0,00

2930 Skyldig lønn (2 110,00) 0,00

2940 Skyldige feriepenger (268 515,83) (268 032,00)

2950 Påløpt rente (9 674,00) (11 619,00)

2951 Påløpt rente Kristiansund Indremisjon 0,00 (18 175,00)

2960 Annen påløpt kostnad (27 827,67) 0,00

Annen kortsiktig gjeld (306 713,50) (297 826,00)

Sum kortsiktig gjeld (972 619,95) (648 960,38)

Sum gjeld (4 549 699,95) (4 385 816,38)

Sum egenkapital og gjeld (12 164 981,61) (12 511 639,02)



Resultatregnskap desember 2017
Nordmøre og Romsdal Indremisjon  NRI Kretsen

Utarbeidet den 05.03.2018  

av Økonomiservice AS  

Alle beløp i  NOK  
Denne periode Hittil Hele året

Virkelig i år Virkelig i fjor Virkelig i år Virkelig i fjor Virkelig i fjor

 Egne arrangement 0 0 44 432 0 0

 Lotteri 0 0 17 000 0 0
 Fast givertjeneste 138 022 0 1 173 921 0 0

 Foreningsgaver 33 650 0 435 867 0 0

 Andre gaver 62 300 0 466 603 0 0

 Andre inntekter 166 703 0 490 097 0 0

 Sum driftsinntekter 400 675 0 2 627 919 0 0

 Bruttofortjeneste 400 675 0 2 627 919 0 0

 Dekningsgrad 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

 Lønn og andre personalkostn. 169 844 0 1 813 850 0 0

 Avskrivning varige driftsm. 11 704 0 35 037 0 0
 Vedlikehold / inventar 0 0 14 728 0 0

 Misjonstilskudd 0 0 175 363 0 0

 Reise, diett 11 003 0 205 398 0 0

 Andre kostnader 75 592 0 649 667 0 0

 Sum driftskostnader 268 142 0 2 894 044 0 0

 Driftsresultat 132 532 0 -266 125 0 0

 Finansinntekter 0 0 1 322 0 0

 Finanskostnader 699 0 4 085 0 0

 Netto finansposter -699 0 -2 763 0 0

 Resultat før skatt 131 833 0 -268 888 0 0

 Resultat etter skatt 131 833 0 -268 888 0 0

Resultat

Serier1 Serier2

0

0

Salgsutvikling

Serier1 Serier2

0

0

Resultatrapport 2017 for Nordmøre og Romsdal Indremisjon  



Resultatregnskap desember 2017
Nordmøre og Romsdal Indremisjon  Visthus

Utarbeidet den 05.03.2018  

av Økonomiservice AS  

Alle beløp i  NOK  
Denne periode Hittil Hele året

Virkelig i år Virkelig i fjor Virkelig i år Virkelig i fjor Virkelig i fjor

 Salgsinntekter 0 0 142 250 0 0

 Overnatting 0 0 125 500 0 0
 Egne arrangement 0 0 200 556 0 0

 Lotteri 0 0 91 570 0 0

 Fast givertjeneste 0 0 9 933 0 0

 Foreningsgaver 0 0 8 880 0 0

 Andre gaver 2 537 0 75 555 0 0

 Andre inntekter 0 0 2 315 0 0

 Sum driftsinntekter 2 537 0 656 559 0 0

 Varekjøp 25 % 0 0 2 463 0 0
 Varekjøp 15 % 0 0 77 247 0 0
 Sum  varekostnader 0 0 79 710 0 0

 Bruttofortjeneste 2 537 0 576 849 0 0

 Dekningsgrad 100,0% 0,0% 87,9% 0,0% 0,0%

 Lønn og andre personalkostn. 2 914 0 169 743 0 0
 Avskrivning varige driftsm. 18 787 0 62 329 0 0

 Vedlikehold / inventar 0 0 98 585 0 0

 Reise, diett 0 0 1 025 0 0

 Andre kostnader 7 621 0 134 540 0 0

 Sum driftskostnader 29 323 0 466 222 0 0

 Driftsresultat -26 786 0 110 627 0 0

 Finansinntekter 0 0 1 891 0 0

 Finanskostnader 0 0 107 0 0

 Netto finansposter 0 0 1 784 0 0

 Resultat før skatt -26 786 0 112 411 0 0

 Resultat etter skatt -26 786 0 112 411 0 0

Resultat

Serier1 Serier2

0

0

Salgsutvikling

Serier1 Serier2

0

0

Resultatrapport 2017 for Nordmøre og Romsdal Indremisjon  



Resultatregnskap desember 2017
Nordmøre og Romsdal Indremisjon  Frænabu

Utarbeidet den 05.03.2018  

av Økonomiservice AS  

Alle beløp i  NOK  
Denne periode Hittil Hele året

Virkelig i år Virkelig i fjor Virkelig i år Virkelig i fjor Virkelig i fjor

 Salgsinntekter 16 752 0 432 296 0 0

 Overnatting 4 955 0 352 318 0 0
 Egne arrangement 120 133 0 412 608 0 0

 Lotteri 0 0 61 598 0 0

 Fast givertjeneste 0 0 52 800 0 0

 Andre gaver 16 090 0 82 544 0 0

 Andre inntekter 0 0 8 627 0 0

 Sum driftsinntekter 157 929 0 1 402 791 0 0

 Varekjøp 25 % 38 0 12 446 0 0
 Varekjøp 15 % 18 377 0 246 789 0 0
 Sum  varekostnader 18 414 0 259 235 0 0

 Bruttofortjeneste 139 515 0 1 143 556 0 0

 Dekningsgrad 88,3% 0,0% 81,5% 0,0% 0,0%

 Lønn og andre personalkostn. 55 645 0 900 710 0 0

 Avskrivning varige driftsm. 34 278 0 155 743 0 0

 Vedlikehold / inventar 0 0 72 743 0 0

 Reise, diett 0 0 1 984 0 0

 Andre kostnader 14 653 0 288 988 0 0

 Sum driftskostnader 104 577 0 1 420 168 0 0

 Driftsresultat 34 938 0 -276 612 0 0

 Finansinntekter 0 0 1 087 0 0

 Finanskostnader -1 945 0 57 173 0 0

 Netto finansposter 1 945 0 -56 086 0 0

 Resultat før skatt 36 883 0 -332 698 0 0

 Resultat etter skatt 36 883 0 -332 698 0 0

Resultat

Serier1 Serier2

0

0

Salgsutvikling

Serier1 Serier2

0

0

Resultatrapport 2017 for Nordmøre og Romsdal Indremisjon  



Årsregnskap for 2017

NORDMØRE OG ROMSDAL INDREMISJON
6444 FARSTAD

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Utarbeidet av:

Økonomiservice AS

Postboks 68

6249 ØRSKOG

Org.nr. 971126507
Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør



Resultatregnskap for 2017
NORDMØRE OG ROMSDAL INDREMISJON

2017 2016Note

1 709 960 1 755 173Salgsinntekt

2 977 310 3 475 671Annen driftsinntekt

4 687 269 5 230 844Sum driftsinntekter

(338 945) (392 907)Varekostnad

(2 884 361)1, 2, 3 (2 830 112)Lønnskostnad

(267 809)7 (310 022)Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

(1 646 879)4 (1 968 772)Annen driftskostnad

(5 137 995) (5 501 812)Sum driftskostnader

(450 726) (270 969)Driftsresultat

5 870 12 404Annen renteinntekt

5 870 12 404Sum finansinntekter

(65 685) (86 085)Annen rentekostnad

(65 685) (86 085)Sum finanskostnader

(59 815) (73 681)Netto finans

(510 541) (344 650)Ordinært resultat før skattekostnad

0 (3 453)Skattekostnad på ordinært resultat

(510 541) (348 103)Ordinært resultat

(510 541) (348 103)Årsresultat

Overføringer

(510 541)8 (348 103)Annen egenkapital

(510 541) (348 103)Sum



Balanse pr. 31. desember 2017
NORDMØRE OG ROMSDAL INDREMISJON

2017 2016Note

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

4 228 0Utsatt skattefordel

4 228 0Sum immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

7 978 9757 8 222 084Tomter, bygninger og annen fast eiendom

982 5797 813 970Maskiner og anlegg

32 2537 20 003Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.

8 993 806 9 056 057Sum varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

811 000 911 000Andre fordringer

811 000 911 000Sum finansielle anleggsmidler

9 809 034 9 967 057Sum anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer

39 0326 295 967Kundefordringer

293 782 26 305Andre fordringer

50 000 50 000Konsernfordringer

382 814 372 272Sum fordringer

Investeringer

27 866 27 865Markedsbaserte aksjer

27 866 27 865Sum investeringer

1 945 2665 2 144 444Bankinnskudd, kontanter og lignende

1 945 266 2 144 444Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

2 355 947 2 544 582Sum omløpsmidler

12 164 982 12 511 639Sum eiendeler



Balanse pr. 31. desember 2017
NORDMØRE OG ROMSDAL INDREMISJON

2017 2016Note

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital

7 615 2828 8 125 823Annen egenkapital

7 615 282 8 125 823Sum opptjent egenkapital

7 615 2828 8 125 823Sum egenkapital

Gjeld

Annen langsiktig gjeld

2 077 080 2 236 856Gjeld til kredittinstitusjoner

1 500 000 1 500 000Øvrig langsiktig gjeld

3 577 080 3 736 856Sum annen langsiktig gjeld

3 577 080 3 736 856Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

484 476 172 914Leverandørgjeld

181 431 178 220Skyldige offentlige avgifter

306 714 297 826Annen kortsiktig gjeld

972 620 648 960Sum kortsiktig gjeld

4 549 700 4 385 816Sum gjeld

12 164 982 12 511 639Sum egenkapital og gjeld

Leif Oddvar Harberg
Styrets leder

Sigbjørn Sørli
Nestleder

Hallgeir Holm
Styremedlem

Asbjørn Malvin Ræstad
Styremedlem

Jostein Solbakken
Styremedlem

Elin Støle
Styremedlem

Marit Elise Røykenes Dahle
Styremedlem

Arild Ove Halås
Daglig leder



Noter 2017
NORDMØRE OG ROMSDAL INDREMISJON

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er
eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter
transaksjonsdagen. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld
med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. 

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO prinsippet og virkelig verdi.
Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskriving
for påregnelig ukurans. 

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:
FIFOmetoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for
markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført  kostnaden er lik
premien, pensjonsforpliktelser knyttet til  AFPordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført,
langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er
verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet
selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at
beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den
overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen. 

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt
er beregnet med 23% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er
utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2016 til 2017.

Note 1  Lønnskostnader etc



Spesifikasjon av lønnskostnader 2017 2016
Lønn 2 344 635 2 375 768
Arbeidsgiveravgift 357 556 335 681
Pensjonskostnader 172 540 97 553
Andre relaterte ytelser / Refusjoner 9 631 21 109
Sum 2 884 361 2 830 112
Foretaket har sysselsatt 4 årsverk i regnskapsåret.

Note 2  Ytelse til ledende personer
Ytelse til ledende personer
Type ytelse Daglig leder
Lønn 504 813
Annen godtgjørelse 6 084

Note 3  Obligatorisk tjenestepensjon
Obligatorisk tjenestepensjon
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert
pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven.

Note 4  Revisjon
Revisjon og andre tjenester
Kostnadsført revisjonshonorar for 2017 utgjør kr 31 415. Honorar for annen bistand utgjør kr 0 .

Note 5  Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 190 658. I tillegg inngår
ytterligere et bundet beløp på kr 6 327. Skyldig skattetrekk er kr 82 242. 

Note 6  Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført
kundefordringer i løpet av 2017.

Spesifikasjon kundefordringer 2017 2016

Kundefordringer til pålydende  39 032  295 967
Avsatt til dekning av usikre fordringer

Netto oppførte kundefordringer  39 032  295 967

Note 7  Spesifikasjon av varige driftsmidler
Spesifikasjon varige driftsmidler

Tomter

Bygninger
og annen

fast
eiendom

Maskiner
og anlegg

Driftsløsør
e,

inventar o.l Sum
Anskaffelseskost 01.01.2017 30 000 8 841 825 1 000 431 49 000 9 921 256

Tilgang i året 0 0 0 21 000 21 000
Avgang i året 0 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12.2017 30 000 8 841 825 1 000 431 70 000 9 942 256

Akk. av og nedskr. 01.01.2017 (639 741) (11 900) (29 000) (680 641)

Akkumulerte avskr. 31.12.2017 (892 850) (17 850) (37 750) (948 450)

Balanseført verdi pr. 31.12.2017 30 000 7 948 975 982 581 32 250 8 993 806

Årets avskrivninger (253 109) (5 950) (8 750) (267 809)



Økonomisk levetid 0  40 år 0  5 år 5  7 år

Avskrivningsplan: Lineær 0  5 % 0  20 %
14,29  20

%

Note 8  Egenkapital
Spesifikasjon egenkapital Annen EK Sum
Egenkapital 01.01.2017 8 125 823 8 125 823
Årets resultat (510 541) (510 541)
Egenkapital 31.12.2017 7 615 282 7 615 282



INNSTILLING FRA VALGNEMNDA TIL KRETSMØTET 2018 
Valgnemnda har bestått av Brit Marie Finset Sandøy, Annlaug Talsethagen og Kornelius Gustad. 

TIL KRETSSTYRET: 

Står igjen: Jostein Solbakken, Hallgeir Holm, Unni Clausen Stenberg og Sigbjørn Sørli 

På valg:  Leif Harberg, Marit Røykenes Dahle, Elin Støle 

Sigbjørn Sørli ber om fritak fra sitt styreverv da han går inn i styret for Molde Folkehøgskole. Dette er 
innvilget av kretsstyret. 

Det skal da velges 4 styremedlemmer, 3 for 2 år og 1 for 1 år (for Sigbjørn Sørli). 

Valgnemnda sitt forslag i alfabetisk rekkefølge: 

Per Magne Brakstad  Eidsvåg 

Marit Røykenes Dahle  Skåla 

Leif Harberg   Kristiansund 

Else Karin Jacobsen  Molde 

Asbjørn Ræstad   Midsund 

Ole Rødal   Lønset/Strande 

Gjermund Sørli   Torvikbukt 

Valgnemnda foreslår at de tre som får flest stemmer blir faste styremedlemmer for 2 år. Den som får 
4. mest stemmer blir fast styremedlem for 1 år (for Sigbjørn Sørli). 

De øvrige blir varamedlemmer etter stemmetall. 

VALGNEMND FREM TIL KRETSMØTET 2019: 

Brit Marie Sandøy og Kornelius Gustad står ett år til. 

Forslag på Jan Inge Nasvik (Kristiansund) og Målfrid Bjerkeset (Batnfjord) for 2 år 

 

 



PER MAGNE BRAKSTAD (Eidsvåg) 

59 år, gift med Lynn og har 5 voksne barn. Driver Nesset og Romsdal begravelses-

byrå. Leder for Eidsvåg Indremisjon, har vært aktiv siden ungdommen. Er også enga-

sjert i Ungdom i Oppdrag. 

 

MARIT RØYKENES DAHLE (Skåla) 

59 år, gift med Knut Steinar, 3 barn 7 barnebarn. Avdelingssykepleier i  

Molde kommune. Medlem av kretsstyret i 6 år frem til 2016, og styreleder i 2 år. Innvalgt i kretssty-
ret for ny periode i 2017. Synger i NRI-koret og Solemdal Misjonskor.  

 

 

LEIF HARBERG (Kristiansund) 

71 år gift med Anne Marit og har 3 voksne barn og 8 Barnebarn. Har jobbet som journalist i blant an-

net Dagen og Tidens Krav. Styremedlem i Kristiansund Indremisjon og medlem i driftsstyret for Fræ-

nabu Misjonssenter. Har vært medlem og leder for  kretsstyret i 4 år. Fritidsforkynner i NRI.  

 

 

ELSE KARIN JACOBSEN (Molde) 

67 år, gift med Thor, 3 barn 4 barnebarn. Tidligere sykepleier ved Molde sykehus,  jobber nå del-

tid ved akutt psykiatrisk avdeling ved Råkhaugen Omsorgssenter. Leder for styret for Molde IM’s 

barnehage, vara til styret for Molde Friskole. Vara til kretsstyret siste to år. 

 

 

ASBJØRN RÆSTAD (Midsund) 

56 år, gift med Anita og har 4 voksne barn. Regionsleder for Dan Center Feriehusformidling på 

Vestlandet. Varamedlem til kretsstyret siste år, medlem i styret for Molde Folkehøgskole. Aktiv i 

Midsund Indremisjon 

 

OLE RØDAL (Lønset/Strande) 

57 år, gift med Margaret og to voksne barn. Er styremedlem i Lønset og Strande Indre-

misjon, har tidligere vært revisor for NRI. Arbeider som økonomisjef i Fræna kommune. 

 

 GJERMUND SØRLI (Torvikbukt) 

36 år gift med Berit og har 4 barn i alderen 4 - 13 år. Jobber som tømrer og prosjektleder. 

Styremedlem for Torvikbukt bedehus og styreleder for Torvikbukt barnehage. Har tidligere 

jobbet som vaktmester på Høgtun Folkehøgskole. 

 



LOVER FOR NORDMØRE OG ROMSDAL INDREMISJON 
(vedtatt på kretsmøtet i 2009) 
 
§ 1 GRUNNLAG 
 
Nordmøre og Romsdal Indremisjon bygger sitt arbeid på Bibelen Guds ord og den evangelisk 
lutherske bekjennelse1. På dette grunnlaget driver kretsen alt sitt arbeid, og kaller og sender ut 
sine arbeidere. 
 
(1 Den apostoliske trosbekjennelse, Den nikenske trosbekjennelse, Den athanasianske 
trosbekjennelse, Den augsburgske bekjennelse og Luthers Lille katekisme.) 
 
§ 2 FORMÅL 
 
Nordmøre og Romsdal Indremisjon har til formål å fremme Guds rike og holde oppe et 
livskraftig indremisjonsarbeid. For å nå dette formålet vil en til en hver tid forkynne Guds ord 
gjennom de tiltak, redskap og kanaler en finner tjenlig. 
 
Nordmøre og Romsdal Indremisjon vil arbeide sammen med Indremisjonsforbundet sentralt 
og de innmeldte kretser og enheter for å styrke Indremisjonens kallsoppdrag. Kretsen vil ta 
medansvar for å skaffe økonomiske og andre ressurser til de oppgaver forbundet utfører på 
vegne av de innmeldte kretser og enheter. 
 
Nordmøre og Romsdal Indremisjon vil også virkeliggjøre det ideelle formålet gjennom egne 
selvstendige enheter, mellom annet gjennom barnehage og skolevirksomhet.  All slik 
virksomhet skal bygges på ikke-kommersiell (non-profit) basis. 
 
§ 3 STATUS 
 
Nordmøre og Romsdal Indremisjon er en selveiende og ikke-kommersiell (non-profit) 
organisasjon med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Kretsen er tilsluttet 
Indremisjonsforbundet (jfr. Lov for Indremisjonsforbundet). 
 
Nordmøre og Romsdal Indremisjon er en sammenslutning av: 
 

- lokale indremisjonsforeninger, lag, forsamlinger og menigheter  
(heretter kalt ”enheter”) 

- enkeltpersoner fra steder der det ikke er forening, som melder seg inn i kretsen og 
som er enige i § 1 og § 2. 

 
Opptak av nye enheter og direkte innmeldte enkeltmedlemmer skal godkjennes av Kretsstyret.  
 
§ 4 ÅRSMØTET 
 
Årsmøtet er Nordmøre og Romsdal Indremisjon høyeste myndighet, og holdes hvert år innen 
utgangen av juni.  
 
 
 
 



Tale- og stemmerett på årsmøtet har: 
 
 

• Utsendinger fra de enheter som er innmeldt i kretsen. Enheter med inntil 50 
medlemmer kan sende 3 utsendinger. Enheter med 50 – 100 medlemmer kan sende 5 
utsending og videre 1 for hvert påbegynte 100. Ingen kan sende mer enn 7 
utsendinger. 

• Kontaktpersoner oppnevnt av kretsstyret. 
• Kretsstyret (medlemmer og varamedlemmer.) 
• Barne- og ungdomsrådet (medlemmer og varamedlemmer.) 
• Rektor ved skole(r) eid av kretsen. 
• To styremedlemmer fra skole(r) eid av kretsen.  
• Rektor ved andre skoleslag drevet av kretsen.     
• To styremedlemmer fra andre skoleslag drevet av kretsen.  
• Formennene i styrene for leirstedene.    
• Ansatte arbeidere i kretsen (også pensjonerte).  
• Fritidsforkynnere oppnevnt av kretsstyret. 

 
Styret for Indremisjonsforbundet kan sende en utsending til årsmøtet. Denne har talerett, men 
ikke stemmerett 
 
For å kunne avgi stemme på årsmøtet må en være fylt 16 år. Kretsstyret har ikke stemmerett i 
saker som gjelder styrets disposisjoner 
 
Årsmøtet behandler: 
 

- Kretsstyrets årsmelding 
- Reviderte årsregnskaper 
- Lovendringer 
- Andre saker som kretsstyret eller enhetene legger frem  

 
Årsmøtet velger: 
 

- Styremedlemmer og varamedlemmer til kretsstyret 
- Valgkomite  
- Revisor 

 
Årsmøtet gjør sine vedtak med simpelt flertall. Lovendringer krever 2/3 flertall. 
 
Vil noen ha en sak fram for årsmøtet, må denne være sendt til kretsstyret senest tre måneder 
før årsmøtet skal avholdes. Bare kretsstyret og enheter som er innmeldt i kretsen kan komme 
med forslag til årsmøtet. 
 
Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når minst 2/3 av medlemmene i kretsstyret, eller 
1/3 av enhetene ber om det. 
 
Protokoll fra årsmøtet sendes enhetene og Indremisjonsforbundets styre. 
 
 



§ 5 KRETSSTYRET 
 
Nordmøre og Romsdal Indremisjon ledes av Kretsstyret som er kretsens høyeste myndighet 
mellom årsmøtene. 
 
Kretsstyret består av sju medlemmer som blir valgt for to år av gangen, således at det hvert år 
vekselvis går tre eller fire medlemmer ut av styret. Disse kan gjenvelges, men ingen kan sitte i 
styret lengre enn 6 år i sammenheng.  
 
Kretsstyret har tre varamedlemmer som er valgt for et år. Kretsstyret er vedtaksfør når minst 
fire medlemmer er til stede.  
 
Kretsstyret konstituerer seg selv. 
 
Kretslederen møter i styret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 
 
Kretsstyret holder møter når formannen kaller inn til det eller et flertall av styremedlemmene 
krever det. 
 
§ 6 KRETSSTYRETS OPPGAVER 
 
Gjennomføre årsmøtets vedtak og bestemmelser. 
 
Forvalte og føre kontroll med Nordmøre og Romsdal Indremisjon sin økonomi. Større 
økonomiske saker må legges frem for Indremisjonsforbundets styre til orientering (Jfr. § 3 b i 
lov for Indremisjonsforbundet) og behandles av kretsens årsmøte. 
 
Sørge for at arbeidet drives i samsvar med Nordmøre og Romsdal Indremisjon sine lover. 
 
Kretsstyret binder Nordmøre og Romsdal Indremisjon rettslig. 
 
Kretsstyret kaller og ansetter kretsleder og andre arbeidere, og fastsetter lønns- og 
arbeidsvilkår for disse. Kretsstyret skal rådføre seg med Indremisjonsforbundets styre før de 
kaller og ansetter kretsleder (Jfr. § 3 b i lov for Indremisjonsforbundet). 
 
Kretsstyret kaller inn til årsmøte og tilrettelegger alle saker som skal behandles av dette. 
 
Kretsstyret velger ellers styremedlemmer til driftsstyrene for leirstedene våre, styrene for 
skolene som kretsen eier og ellers andre styrer og råd innen kretsen. 
 
§ 7 ÅNDELIG TILSYN 
 
Kretslederen utøver åndelig tilsyn i samråd med og på vegne av kretsstyret, og i kontakt med 
Indremisjonsforbundets generalsekretær og hyrderåd. 
 
§ 8 BARNE- OG UNGDOMSRÅDET 
 
Barne- og ungdomsrådet består av fem medlemmer valgt for to år av gangen, slik at det hvert 
år vekselvis går to eller tre medlemmer ut av rådet. Disse kan gjenvelges, men ingen kan sitte 
i rådet lengre enn 6 år i sammenheng.  



Rådet har tre varamedlemmer som er valgt for et år. Rådet er vedtaksfør når minst tre 
medlemmer er til stede. Rådet velger seg imellom leder og nestleder. 
 
Barne- og ungdomsrådet leder kretsens barne- og ungdomsarbeid i samsvar med instruks 
utarbeidet av kretsstyret. 
 
§ 9 LOJALITET I LIV OG LÆRE 
 
Alle ansatte, tillitsvalgte og andre ulønnede medarbeidere må leve i samsvar med kristen etikk 
og vise aktiv lojalitet mot Nordmøre og Romsdal Indremisjons gjeldende retningslinjer. 
 
Ansatte med leder-, informasjons- og forkynneroppgaver, alle tillitsvalgte i kretsstyrene, 
lokale enheter og andre som er satt til å representere organisasjonen offentlig, må leve og lære 
i overensstemmelse med Nordmøre og Romsdal Indremisjons grunnlag. (jfr. § 1)  
 
§ 10 LOKALE ENHETER 
 
Alle enheter som tilhører kretsen, må drives i samsvar med formålet slik det er uttrykt i § 2. 
 
Alle innmeldte enheter skal støtte kretsen så langt de kan, både med økonomiske midler og på 
andre måter, så de sammen kan nå dette formålet. 
 
Medlemmer i enhetene er de som melder seg inn og betaler den årskontingent som årsmøtet 
for enheten bestemmer. 
 
§ 11 OPPLØSNING, FUSJON ELLER FISJON 
 
Skal Nordmøre og Romsdal Indremisjon oppløses, må dette behandles av ordinært årsmøte og 
vedtas med 2/3 flertall. Deretter må det kalles inn til ekstraordinært årsmøte innen tre 
måneder, og vedtaket om oppløsning må her gjentas med 2/3 flertall. 
 
Etter gyldig vedtak om oppløsning er gjort, velger årsmøtet et avviklingsstyre som skal 
forestå avviklingen. Kretsstyret kan velges til avviklingsstyre. 
 
Nordmøre og Romsdal Indremisjon sin formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse, 
tilfalle Indremisjonsforbundet. 
 
Sammenslutning (fusjon) eller deling (fisjon) anses ikke som oppløsning. Vedtak om 
sammenslutning / deling og nødvendige lovendringer i denne forbindelse, treffes i samsvar 
med bestemmelsene om lovendringer (jfr. § 12). Kretsstyret skal i denne forbindelse legge 
frem en plan for sammenslutningen / delingen som årsmøtet kan stemme over.  
Ved sammenslutning eller deling må det innhentes samtykke fra Nordmøre og Romsdal 
Indremisjon sine kreditorer 
 
§ 12 LOVENDRINGER 
Årsmøtet i Nordmøre og Romsdal Indremisjon kan endre denne loven med 2/3 flertall.  § 1 og  
§ 2 ledd 1 og 2 kan ikke endres. 



 
DAGENS LOVTEKST § 4 OG § 5 
 
§ 4 ÅRSMØTET 
 
Årsmøtet er Nordmøre og Romsdal Indremisjon høyeste myndighet, og holdes hvert år innen 
utgangen av juni.  
 
Tale- og stemmerett på årsmøtet har: 
 

• Utsendinger fra de enheter som er innmeldt i kretsen. Enheter med inntil 50 
medlemmer kan sende 3 utsendinger. Enheter med 50 – 100 medlemmer kan sende 5 
utsending og videre 1 for hvert påbegynte 100. Ingen kan sende mer enn 7 
utsendinger. 

• Kontaktpersoner oppnevnt av kretsstyret. 
• Kretsstyret (medlemmer og varamedlemmer.) 
• Barne- og ungdomsrådet (medlemmer og varamedlemmer.) 
• Rektor ved skole(r) eid av kretsen. 
• To styremedlemmer fra skole(r) eid av kretsen.  
• Rektor ved andre skoleslag drevet av kretsen.     
• To styremedlemmer fra andre skoleslag drevet av kretsen.  
• Formennene i styrene for leirstedene.    
• Ansatte arbeidere i kretsen (også pensjonerte).  
• Fritidsforkynnere oppnevnt av kretsstyret. 

 
Styret for Indremisjonsforbundet kan sende en utsending til årsmøtet. Denne har talerett, men 
ikke stemmerett 
 
For å kunne avgi stemme på årsmøtet må en være fylt 16 år. Kretsstyret har ikke stemmerett i 
saker som gjelder styrets disposisjoner 
 
Årsmøtet behandler: 
 

• Kretsstyrets årsmelding 
• Reviderte årsregnskaper 
• Lovendringer 
• Andre saker som kretsstyret eller enhetene legger frem  

 
Årsmøtet velger: 
 

• Styremedlemmer og varamedlemmer til kretsstyret 
• Valgkomite  
• Revisor 

 
Årsmøtet gjør sine vedtak med simpelt flertall. Lovendringer krever 2/3 flertall. 
 



Vil noen ha en sak fram for årsmøtet, må denne være sendt til kretsstyret senest tre måneder 
før årsmøtet skal avholdes. Bare kretsstyret og enheter som er innmeldt i kretsen kan komme 
med forslag til årsmøtet. 
 
Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når minst 2/3 av medlemmene i kretsstyret, eller 
1/3 av enhetene ber om det. 
 
Protokoll fra årsmøtet sendes enhetene og Indremisjonsforbundets styre. 
 
 
§ 5 KRETSSTYRET 
 
Nordmøre og Romsdal Indremisjon ledes av Kretsstyret som er kretsens høyeste myndighet 
mellom årsmøtene. 
 
Kretsstyret består av sju medlemmer som blir valgt for to år av gangen, således at det hvert år 
vekselvis går tre eller fire medlemmer ut av styret. Disse kan gjenvelges, men ingen kan sitte i 
styret lengre enn 6 år i sammenheng.  
 
Kretsstyret har tre varamedlemmer som er valgt for et år. Kretsstyret er vedtaksfør når minst 
fire medlemmer er til stede.  
 
Kretsstyret konstituerer seg selv. 
 
Kretslederen møter i styret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 
 
Kretsstyret holder møter når formannen kaller inn til det eller et flertall av styremedlemmene 
krever det. 
 
FORSLAG TIL NY  LOVTEKST § 4 OG § 5 
 
§ 4 ÅRSMØTET 
 
Årsmøtet er Nordmøre og Romsdal Indremisjon høyeste myndighet, og holdes hvert år innen 
utgangen av juni.  
 
Tale- og stemmerett på årsmøtet har: 
 

• Utsendinger fra de enheter som er innmeldt i kretsen. Enheter med inntil 50 
medlemmer kan sende 3 utsendinger. Enheter med 50 – 100 medlemmer kan sende 5 
utsending og videre 1 for hvert påbegynte 100. Ingen kan sende mer enn 7 
utsendinger. 

• Kontaktpersoner oppnevnt av kretsstyret. 
• Kretsstyret (medlemmer og varamedlemmer.) 
• Barne- og ungdomsrådet (medlemmer og varamedlemmer.) 
• Rektor ved skole(r) eid av kretsen. 
• To styremedlemmer fra skole(r) eid av kretsen.  
• Rektor ved andre skoleslag drevet av kretsen.     
• To styremedlemmer fra andre skoleslag drevet av kretsen.  



• Lederne i styrene for leirstedene.    
• Ansatte arbeidere i kretsen (også pensjonerte).  
• Fritidsforkynnere oppnevnt av kretsstyret. 

 
Styret for Indremisjonsforbundet kan sende en utsending til årsmøtet. Denne har talerett, men 
ikke stemmerett 
 
For å kunne avgi stemme på årsmøtet må en være fylt 16 år. Kretsstyret har ikke stemmerett i 
saker som gjelder styrets disposisjoner 
 
Årsmøtet behandler: 
 

• Kretsstyrets årsmelding 
• Reviderte årsregnskaper 
• Lovendringer 
• Andre saker som kretsstyret eller enhetene legger frem  

 
Årsmøtet velger: 
 

• Leder for kretsstyret for 2 år i gangen 
• Styremedlemmer og varamedlemmer til kretsstyret 
• Valgkomite  
• Revisor 

 
Årsmøtet gjør sine vedtak med simpelt flertall. Lovendringer krever 2/3 flertall. 
 
Vil noen ha en sak fram for årsmøtet, må denne være sendt til kretsstyret senest tre måneder 
før årsmøtet skal avholdes. Bare kretsstyret og enheter som er innmeldt i kretsen kan komme 
med forslag til årsmøtet. 
 
Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når minst 2/3 av medlemmene i kretsstyret, eller 
1/3 av enhetene ber om det. 
 
Protokoll fra årsmøtet sendes enhetene og Indremisjonsforbundets styre. 
 
§ 5 KRETSSTYRET 
 
Nordmøre og Romsdal Indremisjon ledes av Kretsstyret som er kretsens høyeste myndighet 
mellom årsmøtene. 
 
Kretsstyret består av sju medlemmer som blir valgt for to år av gangen, således at det hvert år 
vekselvis går tre eller fire medlemmer ut av styret. Disse kan gjenvelges, men ingen kan sitte i 
styret lengre enn 8 år i sammenheng.  
 
Kretsstyret har tre varamedlemmer som er valgt for et år. Kretsstyret er vedtaksfør når minst 
fire medlemmer er til stede.  
 
Kretsstyrets leder velges av årsmøtet, for øvrig konstituerer kretsstyret seg selv. 
 



Kretslederen og leder for ungdomsavdelinga møter i styret med tale- og forslagsrett, men 
ikke stemmerett. 
 
Kretsstyret holder møter når styrets leder kaller inn til det eller et flertall av 
styremedlemmene krever det. 
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