STYRETS ÅRSMELDING 2021 STORSALEN MENIGHET
Organisasjonsnummer 971 273 550

VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING
Storsalen menighet er en selvstendig menighet, tilknyttet Normisjon, som ønsker å arbeide
innenfor rammene av Den norske kirke. Menigheten bygger sitt arbeid på Bibelen og Den
norske kirkes bekjennelsesskrifter.
Storsalen har tradisjon for å være en studentmenighet, men har medlemmer i alle aldre og
ønsker å være en menighet for alle generasjoner. Storsalens hovedaktivitet er gjennomføring av
tre ulike gudstjenester, to hver søndag og en siste søndag i måneden. I tillegg drives det
utadrettet, diakonalt arbeid, samt ulike aktiviteter og kurs ukentlig. Menigheten har sitt
sentrale virke i Staffeldtsgate 4 i Oslo.

MEDLEMMER
Storsalens medlemmer styrer menigheten, og er mottakere av de tilbud staben tilrettelegger for
og arrangerer sammen med frivillige. Slik har utviklingen av medlemskap vært de siste årene:

Pr. 31.12.2019
Pr. 31.12 2020
Pr. 31.12.2021

Totalt antall medlemmer
433
459
354

Antall medlemmer under 26
157
163
129

STYRET
Styret i Storsalen har jevnlig avholdt møter i løpet av året. Flere av styremedlemmene har hatt
ansvar for spesifikke arbeidsområder og samarbeidet innad i styret og med staben har fungert
godt. Noen av sakene som har blitt behandlet i styreperioden er saken om ny husleiekontrakt,
økonomisituasjonen og utleievirksomheten, løpende orientering om covid situasjonen fra
staben, strategi og planer for 2022-2024, og oppfølging av givertjenesten.
Fram til årsmøtet 29. april 2021 satt følgende personer i styret:
Anders Spilling
Styreleder
Marie Harbo Øygard
Styremedlem (nestleder)
Susanne Masvie
Styremedlem
Einar Kjørven
Styremedlem
Daniel Overskott
Styremedlem
Anna Aas Lindahl
Styremedlem
Axel Storebø
1. vara
Thomas Engebretsen
2. vara
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Ingvil Klungland Lund

3. vara

På årsmøtet 29. april ble det valgt en ny styreleder, tre nye styremedlemmer og tre
varamedlemmer.
Pr. 31.12.2021 satt følgende personer i styret:
Anders Tunold Kråkenes
Styreleder
Marie Harbo Øygard
Styremedlem (nestleder)
Britt-Helen Holmedal
Styremedlem
Simon Johannesen
Styremedlem
Anna Aas Lindahl
Styremedlem
Daniel Overskott
Styremedlem
Kristin Mellingen
1. vara
Susanne Masvie
2. vara
Thomas Engebretsen
3. vara

VALGKOMITÉEN

Valgkomitéen har møttes jevnlig i månedene i forkant av årsmøtet. Arbeidet har skjedd via
digitale møter på Zoom og kommunikasjon via Slack.
Fram til årsmøtet 29. april 2021 satt følgende personer i valgkomitéen:
Nicolay Østberg
Kristine Espegren Gustad
Kristian Sævik
Solveig Tveitereid
Simon Johannessen

Leder
Stabens representant
Sluttet i valgkomitten vinteren 2021, da han ønsket å stille som
styrekandidat.

På årsmøtet i april ble Nicolay Østberg gjenvalgt til valgkomitéens leder. I tillegg ble det valgt
tre andre medlemmer til komitéen. Pr. 31.12.2021 satt følgende personer i valgkomitéen:
Nicolay Østberg
Jakob Gåre
Johanne Saxegaard
Merete Fischer
Solveig A. Tveitereid

Leder

Stabens representant

STABEN
Bertel Emil Hjortland
Solveig Andersen Tveitereid
Geir Kåre Kvalevaag
Mari Kristine Dahl Husby
Andreas Emil Hjertaker
30.09.2021)
Daniel Skjøtskift Johannessen
Aleksander Lorentsen

Hovedprest (100 %)
Daglig leder (100 %)
Administrativ- og teknisk koordinator (100 %)
Barne- og familiepastor (80 % fra 1. desember 2021)
Leder for Storsalen Kurs og Konferanse (60 % fram til
Kommmunikasjonsleder (40 % fra 01.10.2021)
Menighetspastor Kveld (50 %)
Lovsangsleder (15 %)
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Kjersti Rognli Olsen Noble

Barne- og familiekoordinator (40 % fram til 30.07.2021)

TIMEBETALTE HAR DETTE ÅRET BESTÅTT AV:

Anna Aas Brændeland
Mari Mathiesen
Håvard Wetteland
Andreas Emil Hjertaker

vert
vert
vert
vert

ÅRSMØTE 2021
I Storsalen menighet sine vedtekter skal det avholdes årsmøte hvert år i perioden fra 15. mars til
30. april. I 2021 ble årsmøte avholdt digitalt på zoom 29. april der alle saker på dagsorden ble
behandlet. Årsmøtet behandlet ingen andre saker utenom de faste sakene som er nedfelt i
vedtektene.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
Storsalen menighet sin hovedinntektskilde har i 2021 vært faste givere, gaver fra
enkeltpersoner og utleie av egne lokaler. Korona-pandemien har ført til at året har vært noe
utenom det vanlige.
Inntektene har gått til å finansiere Storsalens drift og formål, som blant annet arbeidet med
gjennomføring av digitale og fysiske gudstjenester, søndagsskoler, tekstbok og
smågruppearbeid. Noe av arbeidet har blitt satt på vent grunnet pandemi som f.eks. diakonale
tiltak som Kjærlighetsfesten og fengselsarbeid. I tillegg er det finansiert en samtaletjeneste,
kursvirksomhet, konserter og andre arrangement, samt arbeidet med misjonsprosjektene i
Bangladesh.

FORTSATT DRIFT
Styret og ledelsen i Storsalen mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av
menigheten til grunn for avleggelse av årsregnskapet.

DISPONERING AV REGNSKAPSRESULTATET
Storsalens disponering av regnskapsresultatet framgår av note 8: «Noter til regnskapet for
2021».

ARBEIDSMILJØ
Styret anser arbeidsmiljøet som godt. Menigheten disponerer kontorlokaler i Staffeldtsgate 4.
Gjennom bl.a. regelmessige møter med lederteam, øvrige ansatte, frivillige og andre
medlemmer jobber Storsalen jevnlig for å opprettholde gode rutiner som kan sikre et godt
arbeidsmiljø for hele menigheten.
Sykefraværet i 2021 var på 1,2 %.

LIKESTILLING
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Storsalen menighet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom
kvinner og menn. Styret pr. 31.12.2021 bestod av tre kvinner og tre menn. I staben var det pr.
31.12.2021 ansatt to kvinner og fem menn. Storsalen menighet har et lederteam bestående av en
kvinne og en mann som er likestilte ledere, med ansvarsområder fordelt på administrasjon og
det pastorale.

YTRE MILJØ
Det drives ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet.
Oslo, 25. mars 2022

______________________
Anders Tunold Kråkenes
Styreleder

____________________
Marie Harbo Øygard
Nestleder

___________________
Britt-Helen Holmedal
Styremedlem

_____________________
Simon Johannessen
Styremedlem

____________________
Anna Aas Brændeland
Styremedlem

___________________
Daniel Kollerud Overskott
Styremedlem

_____________________
Kristin Mellingen
1.vara

____________________
Susanne Massvie Brekkå
2. vara

____________________
Thomas Engebretsen
3. vara
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