Den Norske Kirke
Fosnes Kirkekontor
7856 Jøa
tlf.: 934 65 901
e-post: gunn-aagot.leite@fosnes.kommune.no

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE
I Dun kirke tirsdag 26. feb. kl. 18.15
Tilstede: Asgeir Tranås, Toril O Holthe, Idar Prestvik, Solfrid Sjølien, Sissel Eid, Hilde
Lundqvist, Ingebrigt Leite
Forfall: Egill Vatne
Ikke møtt: Joar Kolbjørn Reppen
VEDTAKSSAKER
Sak 7/2019 Godkjenning av protokoll fra siste møte og innkalling til møte i dag
Vedtak:
Godkjent.
Sak 8/2019 Årsrapport 2018
Undertegnede har laget utkast til årsrapport for Fosnes menighet. Denne følger
vedlagt. Les med kritisk blikk og avdekk feil og mangler. Avsnittet «Framtidsplaner» må
vies litt oppmerksomhet.
Vedtak:
Årsrapporten ble framlagt med de endringer som kom fram i møtet.
Sak 9/2019 Kirkevalget 2019
Nominasjonskomiteen har hatt møte og foreslår en del personer som kan spørres om å
stå på liste til Fosnes menighetsråd. Rådet diskuterer framgangsmåte for å rekruttere
og fordeler hvem som skal spørre hvem. Vedlagt følger folderen som ble sendt i posten
til mulige kandidater ved forrige valg. Skal vi gjøre noe tilsvarende i år?
En tidsplan for arbeidet må også lages.
Vedtak:
Gunn Ågot lager og sender ut en folder til dem nominasjonskomiteen har foreslått, slik
som i 2015. Menighetsrådet delte lista mellom seg med tanke på oppfølging av de
foreslåtte. Gunn Ågot sier fra når folderne har gått i posten.
Gunn Ågot følger også opp Egill og Joar Kolbjørn med tanke på kandidater fra Salsnes,
og Reidunn Smines med tanke på kandidater fra Lund.
Sak 10/2019 Forslag på kandidater til Nidaros bispedømmeråd
Menighetsrådene kan foreslå kandidater til Nidaros bispedømmeråd.

«Menighetsrådene kan fremme forslag om inntil fire leke kandidater til bispedømmerådet.
Rådene kan foreslå kandidater fra hele bispedømmet. I tillegg til de innkomne forslag kan

nominasjonskomiteens medlemmer dessuten fremme forslag om én kandidat hver. De som
foreslås, skal forespørres av forslagsstiller om de er villige til å la seg nominere.»
Følgende opplysninger må oppgis om kandidatene:
Navn
Adresse
Alder
Profesjon/arbeid
Kirkelige verv (og ev. stillinger)
Andre tillitsverv
Rådets begrunnelse for forslaget
Kontaktinformasjon (tlf/e-post)
Nominasjonskomiteen skal sette opp en liste over kandidater til valget, og jo mer de vet
om dem som blir foreslått, desto bedre.
Frist: 1. mars.
Den sittende lederen i Nidaros bispedømmeråd er fra Fosnes, så forslag herfra kan få
store og gode følger.
Vedtak:
Fosnes menighetsråd foreslår ingen.
Sak 11/2019 Redaksjonsmedlem i Menighetsbladet
Anne-Lill Newermann takker for seg i redaksjonen til Menighetsbladet etter vedtaket i
forrige møtet om størrelsen på honorar. Dette betyr at Fosnes trenger en ny person på
denne posten.
Bladet utkommer med fire nummer i året, og det er et redaksjonsmøte i Namsos før
hvert nummer. Oppgaven er hovedsakelig å ta bilder og skrive om ting som skjer i
Fosnes, men her er det muligheter for å være med og prege hele bladet.
Hvem skal nå representere Fosnes?
Evt. oppmerksomhet til Anne-Lill for den innsatsen hun har gjort?
Vedtak:
Anne-Lill inviteres til menighetskvelden med årsmøte og får overrakt en hilsen der.
Solfrid har spurt Elin Jensen om å ta over i redaksjonskomiteen, og hun har sagt ja.
Gunn Ågot kontakter henne og avtaler nærmere om oppdrag og evt. honorar.

MELDINGSSAKER
- Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er tirsdag 9. april. Med tre konfirmanter må
aksjonen i større grad utvides til hele menigheta sin aksjon. Hva gjør vi?
Sissel spør Maja med flere om å stille opp. Idars pizza eller scones og kakao ved
innkomst. Ungdomsklubben spørres også. Toril og Solfrid er base på bedehuset.
Ingebrigt kan kjøre.
- Nærmere planlegging av menighetskvelden med innlagt årsmøte; servering,
program etc.

-

Prost Håkon Olaussen innleder «Kirken som fornuftens stemme – kirkens
samfunnsrolle i mangfoldets tid». Solfrid handler inn. Alle tar med en gevinst
hver. Solfrid baker skuffkake også.
Kjøkkenbetjening påskemåltidet skjærtorsdag.
Idar tar ansvar for kjøkkenet.
Temakveld på Dun bedehus onsdag 3. april kl. 19.30 v/vikarprest Oddbjørn
Stjern «Åtte dager i Jerusalem»

Gunn Ågot Leite
For Fosnes menighetsråd

