Sjømannskirkens Hovedstyremøte
ons. 07. april 2021, 17.00 - 18.30
Teams

Agenda
17.00 - 17.05
5 min

HS-sak 23/2021.
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Beslutning

Jørn-Henning Theis

Saksingress: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.
Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

17.05 - 17.10
5 min

HS-sak 24/2021.
Godkjenning av protokoll
Orientering

Jørn-Henning Theis

Hovedstyret har godkjent protokollen
Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning.
 Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_090321.pdf (8 sider)

17.10 - 18.30
80 min

HS-sak 25/2021.
Drøftingssak Strategiplan
Diskusjon

Jeffrey Huseby

Saksingress: Vedlagt er nytt utkast til Strategiplan. Utkastet er utarbeidet av generalsekretær etter innspill fra medlemmer av
hovedstyret slik hovedstyret oppfordret til i marsmøtet. Utkastet står likevel for generalsekretær sin regning og hovedstyret bes
derfor drøfte utkastet til strategiplan på fritt grunnlag.
Som man vil se, er der foretatt en rekke grep for å få en utforming og et innhold som er mer i tråd med hovedstyrets sine
anliggender i forrige møtet. Hovedgrepene er: Strategiplanen er tydelig forandret i vedtektene for Sjømannskirken og at det
kirkelige oppdraget er tydeligere formulert. Sjømannskirkens oppdrag og forankring i vedtektene er plassert først i
dokumentet. Det som i forrige utkast var "verdier" og "pilarer" er slått sammen. Generalsekretær foreslår også å gjøre planen
gjeldende for fem år. Dette fordi oppdraget står fast samtidig som det ikke vil være mulig å ta høyde for utforutsette hendelser,
det være seg en ny pandemi, finanskrise som går ut over økonomien el.a.
Som man vil se, så angis det flere hovedmål med tilhørende tiltak. Det er imidlertid verd å merke seg at planen ikke må
betraktes som en virksomhetsplan med oversikt over alt Sjømannskirken foretar seg. Det som i det forrige utkastet ble kalt
"målbilde" har blitt til hovedmål med flere sekundærmål der alle arbeidsgrenene har fått en eller flere utfordringer å strekke seg
mot. Man vil også se at SWOT-analysen er tatt ut av strategiplanen og i stedet lagt ved som et vedlegg. Denne kan tas helt ut,
men er foreløpig beholdt for å angi hvilken setting planen har blitt til i.
Visjonen som foreslås er "Kirke i verdens hverdag". Dette er en kortere versjon enn nåværende, er kjent og peker på
Sjømannskirkens formål. Visjonen har vist seg å være slitesterk. Forslag til motto er "Vi er her for deg". Dette er nytt og
slagordpreget. Styrken ved mottoet er at det er nytt, åpent og setter enkeltmennesket i fokus. Et raskt googlesøk viser at det
ikke er store foretak bruker det og det ikke er i bruk i ideell, kirkelig sektor.
Strategiplanen vedtas av hovedstyret og generalsekretær foreslår at det skjer i et av de første hovedstyremøtene til høsten.
Generalsekretær foreslår også at utkastet til strategiplan sendes regionstyrene, kirkerådene og enhetene i Sjømannskirken til
drøfting. Dette for å få innspill på planen, men også for å skape involvering og engasjement i planen. Det fordi de ulike
arbeidsgrenene skal bidra til å virkeliggjøre planen. Når planen er vedtatt, vil nemlig den enkelte avdeling/team/sjømannskirke
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måtte lage en handlingsplan med utgangspunkt i strategiplanen som man på et senere tidspunkt skal rapportere på.
Hovedstyret bes drøfte og gi innspill på om planen angir ønsket retning og gode mål for arbeidet de neste fem årene. Det er
også naturlig å overveie om situasjonen med henblikk på Covid-19-pandemien, i større grad bør møtes med tiltak. Hovedstyret
bør også vurdere hvordan arbeidet med planen skal tas videre. Til det siste, vil generalsekretær foreslå å sende utkastet til
strategiplan til regionstyrene, kirkerådstyrene og de enkelte enhetene der de gis anledning til å uttale seg om visjon og motto,
samt delene av strategien som angår dem. Hovedstyret har allerede vedtatt å legge strategiplanen frem for
generalforsamlingen til sommeren.
Forslag til Vedtak: Strategiplanen ble drøftet og innspillene tas med i utformingen av strategiplanen. Det videre arbeidet med
planen skjer i tråd med føringene i ingressen.
 Strategi 2021-2026.pdf (5 sider)

18.30 - 18.30
0 min

HS-sak 26/2021.
Eventuelt
Orientering

Jørn-Henning Theis

Saksingress: Hovedstyremedlemmene melder fra om saker til "eventuelt" under sak om "innkalling og dagsorden" i
begynnelsen av møtet.
Forslag til vedtak: Ingen saker ble meldt.
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