
VELKOMMEN TIL

Årsfest for 

Riska Bedehusforsamling og 

Riska Bedehus
19.Mars 2017



Andakt

Ved Torgeir Lauvås



Dagsorden

1. Valg av møteledere
• Forslag  Hilde Hetland og Rolf Gunnar Husveg

2. Godkjenne dagsorden

3. En til å føre møteprotokoller for RBF/RB
• Forslag: Marit Gramstad/Nina Margrete Brekke

4. To til å skrive under møteprotokollen
• Forslag: 

5. Tellekorps
• Forslag: Valgkomiteen



Dagsorden

6. Årsmeldinger

7. Regnskap

a) Riska Bedehus - Husstyret

b) Riska Bedehusforsamling (RBF)

8. Valg

a) Valg av medlemmer i ledergruppe (RBF)

b) Valg av medlem til Husstyret

c) Valg av to personer til valgkomité (RBF)

d) Valg av to revisorer 



Dagsorden

9. Medlemskapssaken

10. Navneendring til Brønnøysundregisteret

11. Samtale om arbeidet framover

a) AWANA

b) Søndagsskolen – sprell levende 

c) Ungdomsarbeid – Direction

d) Møtevirksomheten Lørdag og SøndagsFellesskap

e) NAMU undersøkelsen og veien videre

f) Annet? 

 Mat når det passer 



Valg av ledergruppe i RBF

Om valget:
 Alle som stemmer skriver navnet sitt i 

stemmeprotokollen
§ 3 a) De som har stemmerett i Riska Bedehusforsamling er myndige 

menn og kvinner som bekjenner den kristne tro, slutter seg til 

virksomheten og deltar regelmessig i forsamlingen. Stemmeberettigede 

må skrive seg inn i stemmeprotokoll for å delta på en avstemming.

Lovene for huset står det.

§5 Stemmeberettigede er troende menn og kvinner som har fylt 18 år og 

slutter seg til virksomheten i huset, og bor innen Hommersåk krets, som 

omfatter ytre del av sognet



Ledergruppe Riska 

Bedehusforsamling
Består i dag av:

a) Hilde Hetland ikke på valg

b) Oddbjørg Simonsen på valg, tar ikke gjenvalg

c) Marit Gramstad på valg, tar ikke gjenvalg

d) Jeanette Risdal ikke på valg

Det har ikke vært vararepresentant i styret.

På valg: (i alfabetisk rekkefølge)

a) _________ (ny)

b) _________ (ny)



Varamedlemmer til 

Ledergruppe RBF

På valg: 

1. ?

2. ?

Første vara møter fast til 

ledermøtene.



Valg av medlemmer til Riska 

bedehusstyret (husstyret)
Består i dag av:

a) Christian Riska (gjenvalg)

b) Arne Furre (ikke på valg)

c) Eirik Johnsen (gjenvalg)

d) Kristian Lauvås (på valg, tar ikke gjenvalg)

e) Nina M. Brekke (ikke på valg)

f) Tove H. Lauvås  (ikke på valg)

g) Magny Byberg (ikke på valg)

På valg:
a) Christian Riska (gjenvalg)

b) Eirik Johnsen (gjenvalg)

c) Eivind Helgeland (ny)

d) Geir Frøyland (ny)



VALGKOMITE for 2017

På valg:

1. Marit Gramstad

2. Oddbjørg Simonsen

 Andre forslag?

 Valg ved akklamasjon



Valg av revisorer

 Magny Byberg (ny)

 Ivar Strand (ny)

 Andre forslag?

 Valg ved akklamasjon



VISJONEN TIL

Riska Bedehusforsamling

Lede hverandre nærmere Jesus

Lede andre nærmere Jesus



Apostlenes lære - Bibelen

Fellesskapet - Tilhørighet 

Brødsbrytelsen – Nattverd og nådemidler

Bønn – for hverandre og andre

Dele – av vår overflod

Hjertelig glede – gleden i Herren er vår styrke

Sang og lovprisning – tilbe vår skaper og Far

Likt av hele folket – vise medmenneskelighet

Herren la til nye – at vårt fellesskap vinner nye 

VISJONEN TIL

Riska Bedehusforsamling



Medlemmer i

Riska Bedehusforsamling

gir hverandre drahjelp på Himmelveien



Medlem i

Riska 

Bedehus-

forsamling

Medlemskap er tilhørighet til en forsamling som vil gi hjelp 

til tro og liv, og et sted der du kan hjelpe andre som 

trenger deg.

Personer som er døpt og har fylt 15 år kan søke om 

medlemskap i forsamlingen.

Medlemskap er for den som bekjenner Jesus Kristus som 

sin Frelser og Herre.

Medlemskap har en årlig kontingent på 100 kr. 

(50 kr for  15-19 åringer)

Nye medlemmer tas opp etter en presentasjon av 

forsamlingens visjon og verdier. Lojalitet til visjonen, 

verdiene våre og et ønske om å leve etter Guds Ord er 

utgangspunkt for medlemskap.



Forslag til lovtekst ny § 4

§ 3 Status 

Dagens lovtekst:

(De som har stemmerett i Riska Bedehusforsamling er myndige menn og 
kvinner som bekjenner den kristne tro, slutter seg til virksomheten og 
deltar regelmessig i forsamlingen. Stemmeberettigede må skrive seg inn i 
stemmeprotokoll for å delta på en avstemming. «Deltatt regelmessig» 
bør praktiseres vidt. I tvilstilfeller bør det avklares under konstitueringen 
uten at «tvilstilfellene» deltar i avstemningen.)

Nytt lovforslag:

a. Riska Bedehusforsamling består av de medlemmer som melder seg inn 
etter en medlemskapssamtale, betaler den årskontingent som 
forsamlingens årsmøte bestemmer, og er gjort kjent med foreningens 
grunnlag, formål og arbeid. Personer med kristen bekjennelse som er 
døpt, eller vil la seg døpe, og har fylt 15 år kan melde seg inn.



§ 4 Årsmøtet 

a. Årsmøtet er Riska Bedehusforsamling høyeste myndighet, og holdes 
hvert år innen utgangen av mars. Alle som oppfyller §3 a har stemmerett. 
Den/de som er valgt til å ha tilsyn kan stille på årsmøtet, og har talerett, 
men ikke stemmerett. 

b. Årsmøtet behandler:

‐ Administrativ ledelse sin årsmelding.

‐ Reviderte årsregnskaper. 

‐ Lovendringer. 

‐ Andre saker som styret eller (deltakere) medlemmer i forsamlingen 
legger frem (jfr. pkt. e).

c. Årsmøtet velger:

‐ Administrativ ledelse med styremedlemmer og varamedlemmer.

‐ Åndelig ledelse.

‐ Valgkomite. 

‐ Revisor. 



d. Årsmøtet gjør sine vedtak med vanlig stemmeflertall. Lovendringer 
krever 2/3 flertall. Blanke stemmer skal ikke telles med. 

e. Vil noen ha en sak fram for årsmøtet, må denne være sendt til 
Administrativ ledelse senest to måneder før årsmøtet skal avholdes. Bare 
Administrativ ledelse og forsamlingens (deltakere) medlemmer kan 
fremme forslag til lovendringer. Forslag til lovendring kan vedtas først 
året etter at saken er blitt behandlet.

f. Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når minst 2/3 av 
styremedlemmene eller 2/3 av (de stemmeberettigede) medlemmene
ber om det. 


