Møtebok for Søndre Slagen menighetsråd
Møtedato
Møtetid
Møtested

01.12.2016
kl.18:00
Solhaug

Til stede:
Elsa Skarbøvik, Anlaug Skau, Eilin Solberg, Elisabeth Klemmetsby, Trond Karlsen, Jan
Petter Bergan, Oddrun Flaat Amundsen, Kari Nohr, Ragnar Henriksen, Arne Christian
Halseth, Terje Espen Johansen, Camilla Døvik Vestøl, Kari Tønnessen, Bjørnar Tho, Pål
Weidemann, og Frank Erland Larsen og Arne Næss.
Forfall:
Bodil Tveiten Solberg, Knut Kvilhaug, Svanhild Johansen Hogner, Thor-Henrik Henriksen,
Lilly Anne Eriksen.
Servering av pizza.
Kake v/Kari Nohr.
Åpning v/Kari Tønnessen.
Staben var til stede på en del av sakene.

Sak 63/16 Godkjenning av innkalling og protokoll.
Vedtak: Innkalling og protokoll er godkjent.
Sak 64/16 Budsjett
SSM har fått tilskudd på 8000 kr fra kirkevergen til innkjøp av kunstig juletre. Inntil 3000 kr i
tillegg innvilges fra MR.
Ett sett walkietalkier kjøpes inn. Elsa ordner dette.
Sak 65/16 Regnskap.
Enstemmig vedtak vedrørende bruk av disposisjonsfond:
Kr. 14 500 skal tas av disposisjonsfornd 5569902 -Disposisjonsfond Ledertrening - og
overføres driftsregnskapet. Dette skal føres slik: 5569902 (debet) og 39400-442-111 konfirmantopplæring (kredit).
Enstemmige vedtak angående bruk av bundne fond:
Kr. 9 606 skal tas av bundet driftsfond 5519900 - Avsatt husleie - og føres som inntekt på
konto 39500-440 (Menighetsråd).
Kr. 50 000 skal tas av bundet driftsfond 5519901 - Testmentarisk gave - og føres som inntekt
på konto 39500-444 (Tiltak for barn og unge).

Kr. 16 309 skal tas av bundet driftsfond 5519902 - Musikkarrangement - og føres som inntekt
på konto 39500-444-143 (Kulturtiltak - SMU).
Enstemmig vedtak vedrørende revidert budsjett 2016:
Det fremlagt reviderte budsjettet for 2016 godkjennes med følgende justeringer:
Budsjettpost 31030 Skifter navn til «Menighetsblad». Økes til 80 000 kr.
Budsjettpost 31410 reduseres med 22 000 kr.
Givertjenesten i menigheten går ned. Dette må formidles ut til menigheten og fokuseres på i
2017.
Sak 66/16 Offerlisa.
Offerlista ble lagt frem til orientering.
MR oppfordret staben til å si noe kort om offerformålene i gudstjenestene.
Sak 67/16 Menighetsbladet
Jan Petter informerte om status for arbeidet på vegne av informasjonsutvalget:
•
Det er inngatt avtale med Bro Reklame.
•
Informasjonsutvalget skal fungere som redaksjon.
•
Målgruppen for menighetsbladet vil være alle innbyggerne i Søndre Slagen sogn.
•
Neste redaksjonsmøte er over nyttår. Første nummer i ny drakt vil komme før påske.
•
Distribusjon jobbes det videre med. Muligens ikke klart før første nummer.
Det er ønskelig at informasjonsutvalget kommer tilbake til MR med total oversikt over
kostnadene rundt menighetsbladet.
Sak 68/16 Power-point i gudstjenesten.
Enighet i stab og MR om at power-pointen er viktig og ønskelig å benytte i gudstjenestene.
Det fremkom ingen konkrete forslag til hvem som kan danne en ressursgruppe til dette
arbeidet. Dette må det jobbes videre med.
Sak 69/16 Møtetidspunkt vår 2017.
Forslagene fra AU godkjennes. Se datoene nederst i referatet under «viktige datoer».
Sak 70/16 Festkomitè
Finnes det mulighet for å danne en festkomitè som kan bake/dekke/rydde ved de tre/fire
anledningene i året MR har ansvar for?
Det er enighet om at dette hadde vært ønskelig. Det jobbes videre med saken.
Sak 71/16 Parkering julaften.
Ingen konkrete forslag til løsning. Flere er blitt spurt, men det er vanskelig å få folk til å bidra
med dette på julaften. Elsa jobber videre med saken.
Sak 72/16 Oppfølging av idèdugnaden.
Noen av innspillene fra samtalen i møtet:
•
Mangler oversikt over alt arbeidet som drives. Det trengs et organsisasjonskart. Er
struktur veien til følelse av tilhørighet?
•
Forslag om at alle grupper må være inkludert i utvalgene.
•
Frivillighetsfest er et bra tiltak som allerede finnes.
•
Forslag om å inkludere alle grupper inn i gudstjenestene.

•
•

Staben forteller at gudstjenestene i dag bærer preg av å inkludere mange grupper.
Hvordan skape tilhørighet: Kanskje må det begynne med oss selv, at vi går utenfor
komfortsonen og inviterer andre inn?

Sak 73/16 Evaluering av 17-gudstjenestene.
Vi gjennomfører de to planlagte 17-gudstjenestene til våren. Evaluering før høsten.
Sak 74/16 Eventuelt.
Kirkekaféen mangler vertskap to datoer i vinter/vår, samt fra 25/5 og ut sommeren.
Menighetens bibelgrupper vil utfordres til å stille opp på dette.
Arne Christian la frem ønske om midler til trykking av program til julegudstjenestene. MR
godkjente dette.
Brev til MR fra Anne-Helene Hesselberg ble referert i møtet. Brevet oversendes
gudstjenesteutvalget.

Viktige datoer:
05.01.17: Juletrefest i SSM
11.01.17: AU-møte kl 18
19.01.17: MR-møte kl 18
08.02.17: AU-møte kl 18
16.02.17: MR-møte kl 18
15.03.17: AU-møte kl 18
23.03.17: MR-møte kl 18
26.03.17: Årsmøte
19.04.17: AU-møte kl 18
23.04.17: Aksjonsdag i regi av misjonsutvalget
27.04.17: MR-møte kl 18
31.05.17: AU-møte kl 18
08.06.17: MR-møte kl 18

Referent Eilin Solberg

