Møtebok for Søndre Slagen menighetsråd
Møtedato
Møtetid
Møtested

16. februar 2017
kl.18:00
Menighetskontoret

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

Sak 7/2017 Godkjenning av innkalling og protokoll.
Vedtak: Innkalling og protokoll er godkjent.
Sak 8/2017 Informasjon
AU:
SSM ønsker å markere reformasjonen/Luther-jubileet.
Nytt diakoniutvalg har hatt sitt første møte denne uka.
Utsendelsesgudstjeneste for fam. Askjer 09.07.17.
Ny mappestruktur. Utvalgenes referat skal sendes til følgende adresse:
post@tonsberg.kirken.no.
Fellesrådet:
Ingen store forandringer i budsjettet for dette året. Signaler om at statlig støtte
reduseres de nærmeste årene.
Taket på Husøy kirke er endelig blitt tett
23/4 er det byggestart på ny kirkegård Søndre Slagen kirke
Stab:
Stab møtte ny domprost denne uka
Arne Christian er per nå 50% sykemeldt
Sak 9/2017 Budsjett og regnskap
Trond orienterte.

Regnskap for 2016 ligger an til et stort underskudd. Men tallene er ikke endelige fra
regnskapskontoret. Et budsjett for 2017 kan derfor ikke vedtas nå. SMU inviteres til neste
AU-møte der vi sammen ser på alternative finansieringsløsninger i forhold til deres søknader.
Sak 10/2017 Mandater
Mandat etterlyses hos trosopplæringsutvalget 13-18 år og misjonsutvalget.
Følgende mandater godkjennes: økonomiutvalget, informasjonsutvalget,
gudstjenesteutvalget, undervisningsutvalget og trosopplæringsutvalget 0-12 år.
Sang -og musikkutvalget: MR sender mandatet tilbake til utvalget der det bes om at det
utarbeides et forslag til kirkemusikalsk plan, jmf Håndbok for menighetsråd kap 3:4.
Diakoniutvalget: Det er opprettet nytt diakoniutvalg med bla Kari Tønnessen. De oppfordres
til å utarbeide et mandat og lage en lokal plan for diakoni, Jmf Håndbok for menighetsråd kap
3:2 når de etter hvert kommer ordentlig i gang.
Sak 11/2017 Årsmøte
Program for årsmøte ble lagt frem.
Sak 12/2017 Høring - om ordning for utpeking av biskoper
Se tidligere utsendt sak. AU foreslår at vi foretrekker ren valgordning.
Sak 13/2017 Eventuelt
Terje Espen, Elsa og Eilin tar ansvar for å samle inn årsrapportene og lage en
helhetlig rapport. Innkallelse av årsrapportene sendes ut til alle utvalg og grupper som
er tilknyttet SSM.
-

Det finnes en rekke arrangementer i nærområdet i forbindelse med Luther-jubileet.

Viktige datoer:
15.03.17: AU-møte kl 18
23.03.17: MR-møte kl 18 m/besøk av ny domprost (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

Husk informasjon fra utvalgene.

