PROTOKOLLL FRA MR-MØTE
SØNDRE SLAGEN MENIGHET
Dato: Onsdag 13. november 2019 – kl. 18.30-21.00
Sted: Menighetskontoret, Astreaveien 7 – 3113 Tønsberg
Tilstede:
Trond Karlsen
Eilin Solberg
Knut Vermund Kvilhaug
Eirill Næs
Bent Müller-Nilsen
Johannes Rolin
Marianne Hallaråker Borgen
Elisabeth Klemmetsby
Tove Brita Eriksen
Eva Mette Strand
Oddrun Flaat Amundsen
Torunn Elisabeth Wetterstad
Sjur Henrik Askjer

MR-leder
MR-nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Sokneprest

Forfall:
Gunn Helene Matre Berge, Ine Falke, Erik Relander Tømte og Antonett Worren

SAKSLISTE
Åpning: Sjur
Sak 58/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste
Enstemmig vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent
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Sak 59/2019 Godkjenning av protokoll fra 17.10.2019
Det er ikke mottatt noen merknader til protokollen
Enstemmig vedtak:
Protokollen fra 17.10.2019 ble godkjent
Sak 60/2019 Fast sak – Info fra:
Fellesråd
Stab
Økonomiutvalg
AU
Enstemmig vedtak:
Informasjonene ble tatt til orientering
Sak 61/2019 Valg av sekretær
MR må velge en sekretær som også blir medlem i framtidige AU-møter
Enstemmig vedtak:
Til sekretær ble valgt: Marianne Hallaråker Borgen
Sak 62/2019 Oppnevning av vararepresentant til Fellesråd og representanter til
utvalgene i menigheten
SSM består pt av 9 utvalg. Det skal velges/oppnevnes representanter til alle
utvalgene i menigheten.
Enstemmig vedtak:
Vararepresentant til Fellesrådet ble valgt: Elisabeth Klemmetsby
Representant til Økonomiutvalget ble valgt:
Representant til Undervisningsutvalget ble valgt: Oddrun Flaat Amundsen
Representant til Konsertutvalget ble valgt: Ine Falke
Representant til Diakoniutvalget ble valgt: Eirill Næs
Representant til Informasjonsutvalget ble valgt: Tove Brita Eriksen
Representant til Trosopplæringsutvalget ble valgt:
Representant til Frivillighetsutvalg ble valgt: Torunn Wetterstad og Eva Mette
Strand
Representant til Gudstjenesteutvalget ble valgt: Bent Müller-Nilsen
Representant til Misjonsutvalget ble valgt: Elisabeth Klemmetsby
Sak 63/2019 Informasjonsutvalg og Menighetsblad
MR må ta stilling til framtidig modell for soknets menighetsblad.
1. Færdermodellen i samarbeid med Tønsberg utredes
2. Mbladet fortsetter etter samme lest som i dag
3. En helt ny og alternativ modell
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Jan Petter Bergan vil orientere om Mbladet slik det er levert i dag.
Sjur refererer til invitasjonen fra Tønsberg menighet
Enstemmig vedtak:
MR tar informasjonene til orientering. Det vil bli opprettet en arbeidsgruppe
som skal se på saken så raskt som mulig.
Sak 64/2019 Fullmakt til AU/MR-leder – intern delegasjon
Det er behov for å gi AU/MR-leder fullmakt til å vedta innkjøp innenfor en
viss kostnadsramme pr. innkjøp. Kirkeloven åpner for at lederen eller et
arbeidsutvalg sammensatt av lederen og minst to av rådsmedlemmene kan få
fullmakt til, på saklig avgrensete områder, å gjøre vedtak på vegne av
soknerådet (jf. kirkelovens § 8 og § 13). Delegering etter denne regelen må
regnes som intern delegering, med den konsekvensen at eventuell klage må
behandles som om vedtaket var gjort av rådet selv.
Enstemmig vedtak:
MR vedtok å gi leder og minst to av rådsmedlemmene fullmakt til bla å foreta
innkjøp av nødvendig utstyr til kirke og menighetssal mv. Rammen settes til kr.
10 000/handel. Beslutninger som er gjort med hjemmel i slik fullmakt, skal
refereres i førstkommende møte i rådet.
Sak 65/2019 Innkjøp av mygg til menighetssalen
Det er behov for å kjøpe inn en mygg til menighetssalen.
Enstemmig vedtak:
Det er innhentet tilbud. Ny mygg koster ca. kr. 10 000. MR ga Terje Espen
Johansen fullmakt til å foreta innkjøp av mygg til menighetssalen.
Sak 66/2019 Presentasjon av nytt menighetsråd
Menighetsrådet bør presenteres på en av de første søndagene med kirkekaffe.
Forslag til presentasjon er søndag 24. november 2019. Denne søndagen bør
også det tidligere menighetsrådet inviteres særskilt og formelt bli takket av for
stor innsats de siste fire årene.
Enstemmig vedtak:
Nytt menighetsråd presenteres på kirkekaffen søndag 24. november 2019.
Medlemmer i det forrige menighetsrådet inviteres særskilt til denne
markeringen og avtakkes her.

Sak 67/2019 Utleie av menighetssal – prinsipper

Søndre Slagen Menighetsråd
Postadresse:
47 00
Storgt. 52, 3126 Tønsberg
www.sondreslagen.no

Besøksadresse:
Astreaveien 7, 3113 Tønsberg

Telefon: 33 37

Når det gjelder utleie av menighetssalen kommer det av og til
spørsmål/henvendelser fra ansatte og personer, som tidligere har vært i en
sammenheng med SSM, om hvorvidt det er mulig å "låne" eller leie, til en
rabattert pris, menighetssalen til ulike private sammenkomster.
Enstemmig vedtak:
MR vedtok prinsipielt at menighetssalen leies ut til den til enhver tid fastsatte
pris. Det gjøres ikke unntak fra denne regelen. Vedtaket innebærer at
menighetssalen ikke leies ut til private sammenkomster i umiddelbar etterkant
av gudstjenestene.
Sak 68/2019 Søknad fra konsertutvalget om økonomisk garanti for å arrangere en
"Meditativ vandringskveld" i 2020
Konsertutvalget søker om økonomisk garanti for å kunne arrangere en
meditativ vandringskveld 22. april 2020. Arrangementet har en stipulert
kostnadsramme på ca. kr. 20 000.
Enstemmig vedtak:
MR gir en økonomisk garanti til Konsertutvalget på inntil kr. 20 000 for
gjennomføring av meditativ vandringskveld 22. april 2020.
Sak 69/2019 Vaktmestertjenester
Eivind Ytterland er engasjert som "vaktmester" etter Frank Larsen.
Engasjementet løper til 31.12.2019 med en ramme på 20 timer/mnd. MR må
vurdere og prioritere hvordan denne tjenesten skal videreføres. Det må
utarbeides en enkel stillingsbeskrivelse. Tjenesten bør kunne leveres av person
som kan motta pensjonistlønn (pt. kr. 207/time)
Enstemmig vedtak:
MR ber leder av rådet, i samarbeid med kirkevergens kontor, om å sondere
mulighetene for å få på plass en kandidat som kan lønnes innenfor reglene for
pensjonistlønn. Det utarbeides enkel stillingsbeskrivelse som legges fram for
MR i desembermøtet.
Sak 70/2019 Parkeringsvaktordning julegudstjenestene
Knut orienterte og inviterte rådet til å stille opp på denne ordningen og komme
med forslag på personer som kan forespørres
Enstemmig vedtak:
Saken ble tatt til orientering
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Sak 71/2019 AU og MR møter 2019-2020
AU foreslår følgende organisering og møtestruktur for både AU og MR fra
desember 2019 til juni 2020
Enstemmig vedtak:
MR vedtok organisering og møteplan slik AU foreslo

Tønsberg 13. november 2019

Hilsen

________________
Trond Karlsen
MR-leder
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___________________
Eilin Solberg
fungerende sekretær
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