
Årsmelding 2020 
 
Styret takker for tilliten som ble gitt ved årsmøte i februar 2020. Styret har avholdt 9 møter i 
året som har gått. I 2020 har 25 nye saker blitt behandlet. Til tross for at 2020 har vært et 
spesielt år på mange måter, har mye oppbyggelig aktivitet har funnet sted på Saron i 2020. 
Styret vil nytte anledningen til å takke hver enkelt som har bidratt. 

 

Covid- 19 

De store endringene som kom i samfunnet 12. mars 2020, påvirket også aktiviteter på Saron. 
Det medførte at både ukentlige og årlige arrangementer ble avlyst. Men det har heldigvis blitt 
gjennomført møter/arrangement for både barn/unge og voksne innenfor gjeldende 
smittevernsanbefalinger og -regler. 

Styret vil rette en stor takk til brukere av Saron, for å ha fulgt smittevernråd på en ansvarsfull 
måte. Styret vil spesielt takke organisasjoner og lag som har betalt inn leie, til tross for at 
lokaler ikke har vært benyttet. Dette har vært viktig for Sarons økonomi i året som har gått. 

 

Dialogmøte 

10.09.2020 møtte representanter fra NLM, Bedehuskirken, Bryne NLM- og Normisjon 
forening, trekkspillklubben og NMS. Hovedsakene for møtet var: 

- Ombygging av matsal og peisestue til nytt ungdomslokale 

- Økonomien på Saron 

- Vedtekter- hvordan forstå medlemskap og stemmerett på Saron, Bryne. 

 

Ombygging av matsal og peisestue til nytt ungdomslokale 
På dialogmøte 10.09.20 presenterte styret en plan for ombygging av tidligere matsal til 
ungdomssal til de fremmøtte. Planen fikk støtte under forutsetning av at økonomien er i 
orden, og det ble understreket at det er viktig at ungdommen har attraktive lokaler. Det 
ferdige lokalet spilles inn som et behov fra Bedehuskirken, men vil bli tilgjengelig for alle 
brukere av Saron, og kan bli et attraktivt lokale for utleie. 

Styret besluttet igangsettelse av arbeidet med ombygging når hele beløpet har blitt samlet inn. 
1.3.2021 vedtok styret igangsettelse av prosjektet. Det har blitt samlet inn penger ved fast 
givertjeneste og spleis. Det har kommet inn betydelige beløp fra stiftelser, lokalt næringsliv 
og enkeltpersoner. 

 

 
Økonomi: 



Økonomien på Saron er svak, og styret har derfor jobbet aktivt for å snu dette. På dialogmøte 
10.9.2020 informerte styret om den økonomiske situasjonen for fremmøte organisasjoner og 
lag. På møtet ble det konkludert med at styret skulle lage et forslag til plan for å sikre at 
inntektene øker med 150.000, og helst 200 000 kroner pr. år. Dette har styret gjort, og har hatt 
konstruktiv dialog med de ulike organisasjonene. På møtet var det samlet forståelse fra alle 
brukerne av Saron at det trengs økte inntekter for at Saron skal bestå også i fremtiden. 

Som varslet på årsmelding fra i fjor, ble prisliste for leie av Saron oppdatert med virkning fra 
1.1.2021. 

 

Vedtekter- medlemskap, stemmerett og virksomhetsavtale 

Årsmøtet har de siste årene utfordret styret til å klargjøre hvem som har stemmerett på 
årsmøte. Styret har jobbet med dette i 2020. Styret har kommet med forslag til endring av 
lover for Saron, samtidig som styret foreslår at det benyttes en «virksomhetsavtale» mellom 
Bedehuset Saron Bryne og leietakere. Alle organisasjoner og lag på Saron har hatt mulighet 
til å komme med innspill. Alle organisasjoner og lag på Saron har i forkant av årsmøtet blitt 
varslet om at dette blir en egen sak på årsmøtet for 2020. 

 
Vårdugnad 
Vårdugnaden ble som vanlig gjennomført i mai. Oppmøtet var godt, og ble grunnet covid- 19 
spredt ut over flere dager. De planlagte aktivitetene ble gjennomført. 

 

Saronshelgen 
Det ble ikke arrangert Saronshelg i 2020 grunnet Covid-19 og kapasitet. På grunn av 
kapasitet er det heller ikke planer om nye Saronshelger organisert av styret.  

 
Utleie | belegg på huset | Kalender 
Saron har under normale omstendigheter god kapasitet for mer utleie. I 2020 har denne 
kapasiteten vært større, grunnet avlyste arrangement.  Det har vært få enkeltarrangement hvor 
Saron har blitt leid i løpet av 2020. Styret ser dette i sammenheng med Covid- 19. 
 

 
Vedlikehold og drift 

Det har det siste året blitt arbeidet med å etablere dugnadslag på Saron. Det er nå 12 
dugnadslag. Arbeidet med å skaffe dugnadslag startet høsten 2020. Bjørnar Nøkland leder 
dugnadslagene. 

 

På grunn av økonomisituasjon har det ikke blitt satt av midler til oppgraderinger. Det har i 
løpet av 2020 kun blitt brukt penger på løpende utgifter og nødvendig vedlikehold. Med 



gjeldende økonomiske situasjon, er det kun de aller nødvendigste vedlikehold som utføres. 
Dersom større oppgraderinger skal gjøres, må det samles inn separate midler. 

 

 

Styret Saron Bryne 

Mai 2021 

 
 


