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Styret 

Styret har i 2018 bestått av:  
Styreleder:   Olaf Flatland 
Nestleder:   Grete Andersen  
Økonomiansvarlig:  Bjarne Stensheim  
Sekretær:   Nina Christofferssen 
Styremedlemmer:  Andreas Christiansen (i permisjon) 

Id Skardal  
Benjamin Jensen 
Sigbjørn Vindheim 
Arne Pedersen 
Ove Arnoldsen 
Geir Myhra 

 
Det har vært holdt tre styremøter i Pinsekirken Kolbotn, samt noen konsultasjoner på mail og 
telefon. 
Totalt ble det behandlet 11 saker, flere av disse sakene var tema på alle møtene.  
 
Medlemmer: 
Antall medlemmer pr 31. 12. 2018 var 153. Det ble innmeldt ni nye medlemmer i fjor. Det er 
gledelig med et jevnt tilsig av nye medlemmer også hittil i år, spesielt gledelig er det å se flere 
unge som melder seg inn. 
 
Forslag til vedtekstsendring 
Noen av våre medlemmer veksler mellom menigheter i ulike trossamfunn i løpet av sin tjenestetid, 
og vi har også fått forespørsler om medlemskap fra forkynnere i frittstående menigheter og DFEF. 
Styret er positive til dette og foreslår for årsmøtet at medlemskap i PFF også skal være åpent for 
forkynnere og ansatte i pinsekarismatiske menigheter som står Pinsebevegelsen nær, og som i stor 
grad allerede benytter seg av PFF’s honorar- og lønssatser. 
 
Økonomi 
Regnskapet for 2018 er gjort opp med et underskudd på kr 29.449,-  og egenkapitalen ved årets 
utgang var kr 102.047,-  For øvrig vises til det fremlagte årsregnskapet. 
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Arbeidet i PFF’s styre  
Samtalene i styret om PFF’s virksomhet og hvilken plass vi skal ha i Pinsebevegelsen har fortsatt 
gjennom 2018. Pinsebevegelsens Lederråd utfører i dag mange av de oppgavene som PFF så som 
sitt ansvar fra starten av. Men det er noen oppgaver som gjenstår, bl.a. ser vi behovet for støtte, 
omsorg og medvandring for kollegaer som står i krevende situasjoner. Vi ser behovet for å fornye 
visjonen vår om å «styrke samholdet blant pinsebevegelsens forkynnere i et praktisk, kollegialt og 
åndelig fellesskap». 
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