Den Norske Kirke
Fosnes Kirkekontor
7856 Jøa

tlf.: 934 65 901

e-post: gunn-aagot.leite@fosnes.kommune.no

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE
På Dun bedehus tirsdag 19. sept. kl. 18.15
Tilstede: Ingebrigt Leite, Toril O Holthe, Solfrid Sjølien, Sissel Eid, Idar Prestvik, Egill
Vatne
Forfall: Joar K Reppen og Hilde Lundquist
Møtte ikke: Asgeir Tranås

VEDTAKSSAKER
Sak 32/2017 Godkjenning av protokoll fra siste møte og innkalling til møte i dag
Vedtak:
Protokoll fra siste møtet ble godkjent uten merknader.

Sak 33/2017 Lydutstyret til menigheta
Denne saken er utsatt to ganger, men håper Asgeir er på plass i dette møtet.
Til sammen har gospelkoret og menighetsrådet anskaffet en god del lydutsyr til kirka.
Dette er det lite kontroll på, og det viser seg at en del utstyr er på avveie. Det er snart
gjort at dette skjer ved rydding etter arrangement der flere aktører stiller med
utstyr.
Det må ryddes i utstyret, lages oversikt over hva vi har, og alt utstyr må merkes.
Hvis det er mulig må utstyr på avveie oppspores og bringes tilbake. Det må også lages
system på utlån av materiellet.
Gospelkoret BraNok har for øvrig vedtatt å legge ned, og ifølge statuttene tilfaller
utstyret Fosnes menighet. Det er naturlig å tenke at innkjøp av evt. kasser til
oppbevaring av utstyr finansieres av BraNoks konto.
Er det noen som kan ta ansvaret for denne oppgaven?
Vedtak:
Atle Lajord forespørres om å ta ansvar for å rydde i lydutstyret til menigheten, lage
oversikt over hva som finnes, merke utstyret og om mulig oppspore og bringe tilbake
utstyr som er på avveie. Atle vurderer selv hvem han må ha bistand fra i dette arbeidet.
Sissel Eid kontakter Atle om denne saken.

Fordeling av ansvar vedrørende menighetsbasaren:







Sissel og Solfrid ordner med kake
Solfrid kjøper inn brød, smør, pålegg og kaffe
Hjelperne møter opp i bedehuset kl. 10.30
Anne Mette Leite tar ansvar for underholdning
Ingebrigt ønsker velkommen
Egill tar ansvar for «Boksalg» på Salsnes

Møtet slutt
Ref. Egill Vatne

