Referat fra årsmøte i ÅF Agder og Telemark 27.mai 2016
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
a. Innkalling godkjent
2. Valg av referent og møteleder
a. Referent: Terje Seilskjær
b. Møteleder: Dag O Ottosen
3. Konstituering av årsmøtet
a. Alle 9 frammøtte var medlemmer
4. Økonomi
a. Leder viste til strekpunkt 5 i styrets årsmelding og delte ut oversikt over siste
bevegelse på lagets konto. Laget har p.t. ingen økonomi.
5. Styrets årsberetning (nestleder) + lokalt arbeid (leder)
a. Nestleder Nils Ofstad leste og kommenterte årsmeldingen. Den ble godkjent
med mindre endringer (navn ble rettet, og det ble nevnt at varamedlemmene
var innkalt til styremøtene)
b. Leder opplyste at ÅF Agder og Telemark er eneste lokallag i landet.
Laget nådde sitt første mål å få valgt inn nok medlemmer til BDR slik at
kirkemøtet åpnet opp for å lage liturgi for likekjønnet vigsel.
Under valgkampen hadde FB-sida 14.000 unike besøk på ei uke.
6. Valg
a. Valgkomiteen ble varslet litt seint og fikk ikke lagt fram kandidater til alle
vervene. Komiteen ønsker å bli varslet/aktivert litt tidligere, men arbeider
med å legge fram fullstendig liste før sommeren.
b. Styret fortsetter (valgt for 2 år i 2015):
i. Dag O Ottosen
ii. Nils Ofstad
iii. Kjetil Drangsholt
iv. Ågot Cecilie Heiberg Jacobsen (valgt for 2 år i 2016)
Vararepresentanter:
Sidsel Kløverød og Solveig Nordkvist fortsetter.
Valgkomiteen mener at det er tilstrekkelig med 2 varamedlemmer.
Valgkomiteen fortsetter uforandret, og består av Gro Wernø, Terje Seilskjær
og Tor Aurebekk. Tor Aurebekk er også komiteens koordinator.
7. Innkomne forslag
a. Ingen forslag var kommet inn
8. Rapport fra kirkevalget
a. Kjetil Drangsholt refererte en KIFO-rapport fra kirkevalget i Agder og
Telemark.

i. 15,9 % valgdeltakelse (stor forbedring fra forrige valg). Mye tyder på
at ÅF har utløst mange nye stemmeberettigede.
ii. Valgordningen har hatt stor betydning for valgresultatet. Framtidig
valgordning bestemmes av kirkemøtet. Årsmøtet ønsker det skal
arbeides for direkte valg på alle representanter.
9. Rapport fra ÅF årsmøte i Oslo
a. Nils Ofstad refererte fra møtet.
10. Rapport fra BDR
a. Nils Ofstad leste hyggelig hilsen fra Bergit Haugland (nestleder i BDR).
Applaus. Hun ønsker innspill til aktuelle saker i BDR.
En måte å imøtekomme et slikt behov er å intensivere bruken av lukket FBside – evt mail.
Styret prøver ut ulik info-praksis.
Dag O Ottosen fremmet ønske om en tydeligere/klarere tone overfor BDR
11. Rapport fra årets kirkemøte
a. Kjetil Drangsholt var på Kirkemøtet i Trondheim i juni. Han nevnte bl.a. at
møtet behandlet 20 saker, og fortalte fra komitearbeid og plenumsbehandling
(bl.a. saken om likekjønnet ekteskap) Han nevnte også store saker i framtida
s.s. virksomhetsoverdragelse, budsjettregler, framtidig kirkeordning
12. Diskusjon – veien videre
13. Eventuelt
a. Det planlegges medlemsmøte før neste kirkemøte i januar 2017. Årsmøtet
vedtok å legge det til fredag 18.nov kl 18.00
14. Møtet heves – sosialt samvær
Valle, 2016-06-04
Referent: Terje Seilskjær

