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Styrets årsrapport for PFF 2021
Styret
Styret har i 2021 bestått av:
Styreleder:
Olaf Flatland
Nestleder:
Andreas Christiansen
Medlemskontakt:
Sigbørn Vindheim
Styremedlemmer:
Bjarne Stensheim
Id Skardal
Ove Arnoldsen
Geir Myhra
Daniel Hop-Hansen
Anne Kristin Lindberg
Roger Skaug
Også 2021 ble et år der korona-pandemien satte sitt preg på arbeidet i PFF, vi hadde flere planer
om å samle medlemmene til samtaler, fellesskap, samt et ekstraordinært årsmøte med valg, men
de måtte avlyses. Det er styrets håp at vi i framtida kan ha en normalisert drift.
Styrets arbeid
Det har vært holdt syv styremøter i løpet av året, de fleste digitale. Vi ser for oss at det fortsatt vil
være en kombinasjon av fysiske og digitale møter i styret, kasserer møter fast på styremøtene.
I første halvår tok styrets medlemmer kontakt med de fleste av PFF’s medlemmer pr telefon, for
en samtale om medlemmenes situasjon og hvilke behov de har i liv og tjeneste. Det er mange som
står alene i tjenesten, og som har behov for kontakt og fellesskap.
PFF’s styre er også invitert til å bidra jevnlig med innlegg til KS sin spalte «KS rapport». Vi er
takknemlige for den plattformen dette gir til å presentere tanker som er aktuelle for oss.
Medlemmer:
Antall medlemmer pr 1.1.2021 var 147 og pr 31. 12. 2021 153. En liten fremgang, men det er stort
rom for å rekruttere flere medlemmer.
Økonomi
Regnskapet for 2021 er gjort opp med et overskudd på kr 2.294,-. Det er regnskapsført et tap på
fordringer på kr 7.481,-. Dette skyldes at medlemmer ikke betaler medlemskontingent og
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forsikringspremier, tross gjentatte betalingsoppfordringer. Slike tap skulle vi svært gjerne vært
foruten.
For øvrig viser vi til det fremlagte årsregnskapet og revisors beretning.
Forkynnere og ansattes lønns- og arbeidsvilkår
Samarbeidet mellom Pinsebevegelsens organisasjonsutvalg og PFF har nå kommet inn i
formaliserte former, og vi har fått etablert et forhandlingsutvalg med tre medlemmer fra hver av
partene. Dette arbeidet er i gang, og det første målet er å få på plass avtaleverk og dokumenter
som regulerer ansettelsesforhold og arbeidsvilkår i menighetene. Vi vil orientere nærmere om
dette på årsmøtet.
Ny styreleder
Olaf Flatland går av som styreleder i årsmøtet, og takker for godt samarbeid i styret. Han vil
fortsette i styret en periode til, med fokus på å videreføre forhandlingene med Pinsebevegelsens
organisasjonsutvalg.

for
Styret i Pinsebevegelsens forkynnerfellesskap

Olaf Flatland
Styreleder
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Til generalforsamlingen i foreningen
Pinsebevegelsens Forkynner-Fellesskap (PFF)

Undertegnede har revidert årsregnskapet for PFF for regnskapsåret 2021.
Regnskapet viser et overskudd på kr. 2 294,68. Årsregnskapet består av
resultatregnskap og balanse. Årsberetning og årsregnskap er avgitt av Foreningens
styre og styreleder.
Min oppgave er å granske PFFs årsoppgjør, regnskaper og behandlingen av
anliggender for øvrig. Jeg har gjennomført de revisjonshandlinger som jeg har ansett
for nødvendige, for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder feil eller mangler. Jeg
har kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger
regnskapspostene og vurdert de benyttede regnskapsprinsipper og disposisjoner.
Jeg mener at
• årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for
Foreningens økonomiske stilling 31.desember 2021 og for resultatet i
regnskapsåret er i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge.
• styret har oppfylt sin plikt å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
regnskapsskikk.
Styrets forslag til disponering av overskuddet er i tråd med Foreningens vedtekter.

Oslo, 10. mars 2022

Erik Steenbuch
Valgt revisor.

