Innstilling av kandidater til styret i Storsalen 2022
Storsalens styre består av 6 styremedlemmer som velges for to år og 3
varamedlemmer som velges for et år. Under årsmøtet for 2022 skal det velges
3 styremedlemmer og 3 varamedlemmer.
Valgkomiteen presenterer for årsmøtet tilstrekkelig antall kandidater til å fylle
åpne plasser i styret. Antall stemmer på årsmøtet avgjør om kandidatene blir
styremedlemmer eller varamedlemmer. Begrunnelsen for denne
fremgangsmåten er en kombinasjon av begrenset antall kandidater samt et
ønske om å unngå og fremme kandidater som ender opp med å ikke bli valgt.

Kandidater til styret
Navn Daniel Kollerud Overskott
Alder 32
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Kveld
Yrke Økonomi- og
administrasjonskonsulent i Acta – barn
og unge i Normisjon

Nåværende/tidligere tjenester i Storsalen?
Tolk, styrearbeid, bistår med leieavtaler for Storsalen og medleder på
basar.

Hva ønsker du å bidra med i styrets arbeid eller hva slags kompetanse kan du
bidra med?
Økonomi, leieavtaler og eiendomsutvikling.
Hva tenker du blir viktig for menigheten vår fremover?
Styrke samholdet og samtidig gjøre det godt å være ny i menigheten. Ha en
økonomi som gjør det mulig å ha staben vi ønsker og samtidig være rause med
mennesker og menigheter utenfor oss selv.

Navn Ellen H. Skjerve
Alder 27
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Kveld
Yrke Jurist
Nåværende/tidligere tjenester i Storsalen?
Jeg har for tiden tjeneste som leder for praktisk
team på Storsalen Kveld.

Hva ønsker du å bidra med i styrets arbeid eller hva
slags kompetanse kan du bidra med?
Gjennom studietiden har jeg vært aktiv i ledelsen i flere ulike kristne
organisasjoner og menigheter, og jeg ønsker å bidra med nyttige erfaringer og
innspill inn i Storsalens styre.
Jeg har et stort engasjement for viktigheten av Storsalen som kirke og
fellesskap. Jeg ønsker å være med å sette retning for Storsalen, og tror jeg kan
bidra med å se de store linjene i arbeidet fremover. I tillegg har jeg noe
kompetanse på hva som er innenfor av lover og regler, som også kan komme
godt med i et styrearbeid.
Hva tenker du blir viktig for menigheten vår fremover?
Storsalen har et fantastisk potensial til å være et fellesskap som favner om
mennesker i alle faser og perioder av livet. Jeg tenker det er særlig viktig at
menigheten oppleves aktuell i flere livsfaser, og at vi snakker om livet slik det
faktisk er. Vi ser også en tendens til at kirka oppleves mindre aktuell i perioden
etter endt studie (ca. 25+), og frem til man får egne barn. Jeg tror Storsalen har
mye å vinne på å nå frem til også denne aldersgruppen.
Jeg er også opptatt av at menigheten skal være et sunt og bærekraftig
fellesskap. Det er viktig å se på hvordan menigheten kan ta vare på våre
ansatte og medarbeidere på en best mulig måte, slik at de har overskudd og
lyst til å bidra i menigheten over en lenger tidsperiode. Vi skal selvfølgelig heie
på nye initiativ, men samtidig være påpasselige med å ikke slite ut de
medarbeiderne vi har.
Videre er jeg opptatt av at Storsalen også skal ha en sunn økonomisk drift i
årene som kommer. Det er viktig at vi fokuserer på hvordan vi kan få nye
medlemmer og faste givere, samt finne andre måter å sikre økonomien
fremover.

Navn Ifa Amansa
Alder 46
Tilhørighet i Storsalen Storsalen
Morgen og Soul Church
Yrke Instruktør i et busselskap

Nåværende/tidligere tjenester i Storsalen?
Multimedia teknikker på gudstjeneste

Hva ønsker du å bidra med i styrets arbeid eller hva slags kompetanse kan du
bidra med?
Styrke fellesskap og tilhørighet. Satse enda mer på barn og ungdom.
Hva tenker du blir viktig for menigheten vår fremover?
Storsalen et godt fellesskap å være en del av, og håpet mitt er at flere familier
finner veien hit og smake på det og velger å bli igjen i felleskapet, og at vi fyller
salen hver søndag.
Også at de som allerede er med i fellesskapet gleder seg til gudstjenesten, føler
seg hjemme og ivrige til å engasjere seg i tjenester.

Navn Kristin Mæland Mellingen
Alder 41
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Morgen
Yrke Lege

Nåværende/tidligere tjenester i Storsalen?
Teamleder, Team B, Storsalen Morgen. Varamedlem til styret i 2021/2022.
Hva ønsker du å bidra med i styrets arbeid eller hva slags kompetanse kan du
bidra med?
Jeg ønsker å bidra til at Storsalen skal være en menighet hvor alle kjenner seg
velkommen og ønsket, og hvor alle finner sin plass.
Hva tenker du blir viktig for menigheten vår fremover?
Fortsette arbeidet for ungdommene i menigheten.
Styrke de ulike fellesskapene.
Sørge for en stabil stab slik at vi får gjennomført påbegynte planer.

Navn Mari Tveiten (stiller til valg for et år)
Alder 24
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Kveld og
FunkyBaptized
Yrke Studerer grunnskulelærarutdanning 510 på fjerde året.

Nåværende/tidligere tjenester i Storsalen?
Har gått i Storsalen sidan hausten 2018, og har vore på team A med
kveldsfellesskapet sidan våren 2019. Her har eg vore med og oversett
gudstenestene til engelsk.

Hva ønsker du å bidra med i styrets arbeid eller hva slags kompetanse kan du
bidra med?
Eg ønskjer å involvere meg endå meir i Storsalen sitt arbeid, og synest
styrearbeid verkar spennande! Har erfaring med styrearbeid frå ungdomsåra,
både frå Laget NKSS og ungdomsforeininga på Klepp. Er òg med i
lagsstudentarbeid i Oslo. Eg kan bidra med å vere ein stemme for
kveldsfellesskapet, og vidareformidle tankar og behov inn til styret.
Hva tenker du blir viktig for menigheten vår fremover?
Eg tenkjer at det er viktig for kyrkjelyden å få høyre evangeliet og bli forvandla
av det, og å invitere andre inn til fellesskapet. Eg ønskjer at gudstenestene skal
vere ærlege fellesskap som det er godt og lett å kome inn i. Ein del av misjonen
og visjonen til Storsalen er å bli samla og å bli sendt, og eg tenkjer det er viktig
at ein framleis er oppteken av det.

Navn Thomas Engebretsen
Alder 33
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Morgen
Yrke Musiker og lærer

Nåværende/tidligere tjenester i Storsalen?
Er vara i styret og er engasjert i musikk- og lovsangsarbeidet. Har tidligere ledet
Alpha-arbeidet, og har ellers gjennom snart 15 år i Storsalen fått være med på
litt av hvert.
Hva ønsker du å bidra med i styrets arbeid eller hva slags kompetanse kan du
bidra med?
Jeg har god musikkfaglig kompetanse og erfaring fra mye på det feltet både i
kirkelige og andre sammenhenger. Det er naturlig å tenke seg at jeg er en
stemme i styret for musikkarbeidet i menigheten. I tillegg brenner jeg for at vi
alltid strekker oss etter at bibelens prinsipper skal være rådende i det vi foretar
oss.
Hva tenker du blir viktig for menigheten vår fremover?
Fellesskap. Fortsette å finne måter å søke sammen på som gir oss
oppmuntring, engasjement, glede, trøst, veiledning og tro.
Jeg tror også at det er kjempeviktig at de som tar initiativ til ulike ting i
menigheten backes og oppmuntres maksimalt. Hele tiden.

Styremedlemmer som ikke står på valg
Styreleder Anders Tunold Kråkenes
Alder 41
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Morgen

Nestleder Marie Harbo Øygard
Alder 35
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Morgen

Styremedlem Britt-Helen Holmedal
Alder 70
Tilhørighet i Storsalen Storsalen Morgen

Innstilling av medlemmer til valgkomité 2022:
Nicolay Østberg (leder) – Storsalen Morgen
Johanne Saxegaard – Storsalen Kveld
Jakob Gåre – Storsalen Kveld
Renato Arruda – Storsalen Morgen
En representant for staben velges av staben selv

