Møtebok for Søndre Slagen menighetsråd
Møtedato
Møtetid
Møtested

19. januar 2017
kl.18:00
Menighetskontoret

Til stede:
Elsa Skarbøvik, Anlaug Kristine Skau, Knut Vermund Kvilhaug, Elisabeth Klemmetsby,
Trond Karlsen, Jan Petter Bergan, Oddrun Flaat Amundsen, Thor-Henrik Henriksen, Kari
Nohr, Eilin Solberg og Bjørnar Tho
Forfall:
Svanhild Johansen Hogner, Bodil Tveiten Solberg og Ragnar Henriksen, Arne Christian
Halseth
Servering v/Oddrun
Åpning v/Eilin

Sak 1/17 Godkjenning av innkalling og protokoll.
Vedtak: Innkalling og protokoll er godkjent.
Sak 2/17 Informasjon
Fra AU:
Menighetsalen vil bli oppgradert med blant annet nye gardiner.
Kontrakten med Frank Larsen (vaktmester i menighetssalen) fornyes ut året.
Walkietalkier ble ikke kjøpt inn da det ble vurdert at behovet ikke var til stede.
Oppfølging av sak 68/16: Martin Gjelstad er spurt og han har sagt seg villig til å kjøre
power-point i kirken på noen gudstjenester.
Innsettelse av ny domprost 5.februar. Trond representerer MR, men alle i MR er
invitert til gudstjenesten.
Fra FR:
Tilskudd fra FR 90 000kr (Inntekt: 135 000 kr. Utgift: 45 000 kr til adm.arb.)
Servicebygget på Husøy innredes nå og ferdigstilles mars 2017.
Fra stab:
-Arne Christian er sykemeldt.
-Bjørn Solum er vikar for Frank Larsen.
-Kirketjenere: det trengs nye fra sommeren.
-Statistikk fra 2016 fremlegges
-Ungdommene i Ledertreningen samlet inn 10.000 kr på kirkekaféen i 2016.

Sak 3/2017 Budsjett og regnskap
MR ønsker fokus på givertjenesten fremover.
Alle utvalgene må innen 07.02.17 ha levert et anslag/budsjett over hva utvalget trenger av
støtte fra MR. Innleveres til Trond. AU vil bearbeide dette og komme med forslag til budsjett
på MR 16.02.17.
Sak 4/2017 Utvalg/mandat
Viser til sak 72/16. AU foreslår å innlemme de ulike gruppene i menigheten inn i utvalgene.
MR var i hovedsak positive til dette. De aktuelle MR-medlemmene tar det med videre til
utvalgene for bearbeidelse der.
Sang- og musikk-utvalget:
-representant fra Kor-X
-representant fra DeKor
-representant fra Maurtua
Trosopplæringsutvalget 13-18 år
-representant fra speideren
-Solhaugstyret (KFUK/KFUM)
Diakoniutvalget (under opprettelse)
-Innvandrertreff
-Språkkaféen.
Sak 5/2017 Menighetsmøte
1)
Årsrapportene fra utvalgene bes sendes til Eilin før 01.03.17.
2)
Hvordan vil vi at menighetsmøtet skal gjennomføres?
•
Tidsramme?
•
Innslag fra misjonsutvalget
•
Musikalsk innslag?
•
Regnskap/budsjett
•
Av årsrapportene leses kun opp ingressene
•
Statistikk -presentere noen av tallene
•
Givertjenesten
•
Terje Espen blir spurt om å lage en presentasjon av hva som har skjedd i menigheten
siste året.
•
Alle i MR bidrar med kake eller annet til kaffen.
Sak 6/17 Eventuelt
Tilbakemelding til stab:
1)
Det er ønsket å samle alle involverte medarbeidere før gudstjenestene for å gå
gjennom kjøreplan + bønn/stille stund.
2)
Etterlyser utsending av kjøreplan før gudstjenestene.
Sak til gudstjenesteutvalget: evaluere rutinene rundt gudstjenestene.
Det trengs frivillige til kirkekaféen 26/2, 9/4, 21/5 og utover sommeren.

Viktige datoer:
05.02.17: Innsettelse av ny domprost
08.02.17: AU-møte kl 18
16.02.17: MR-møte kl 18 (Åpning og servering v/Elsa)
15.03.17: AU-møte kl 18
23.03.17: MR-møte kl 18 (Åpning v/Elisabeth. Servering v/Jan Petter)
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 (Åpning v/Thor-Henrik)
31.05.17: AU-møte kl 18
08.06.17: MR-møte kl 18 (Servering v/Anlaug)

Referent Eilin Solberg

