Vår ref.:
15/00017-059

Vår saksbeh.:
Heidi Lund Moen

Arkivkode:
012.1

Dato:
25.01.2018

MØTEBOK FRA MENIGHETSRÅDSMØTE
Dato:
Kl.:
Sted:
Kl.

24.01.18
18.00
Kirkekontoret i Namsos,
19.30 Middag på Tinos.

Tilstede:
Trond Arne Tronvik, Anne Helen Devik Leithe, Ole Aarstad, Olaf Skorstad, Hilde
Lundquist, Linda Vadseth, Heidi L Moen (innkalt til sak 04/18).
Meldt forfall:
Knut Arve Husby, Sandra Ingebretsen og Irene Andreassen.
Alle som møtte ble med videre til hyggelig middag på Tinos. Der møtte også organist Irena
Cepuliene. Kirketjener Svein Erik Midtsian og diakon Jon Ingvar Østnes var også inviterte til
middagen, men meldte forfall .
Sakliste:
01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste.
Innkalling og sakliste ble godkjent uten bemerkninger.
Heidi L Moen ble utnevnt til referent i fravær av fast sekretær.
02/18 Møteplan første halvdel 2018
AU
16.01 kl.11.00

MHR
24.01 kl.18.00
(Namsos kirkekontor/Tinos)
28.02 kl.19.30
Årsmøte 14.03 kl.18.00 (se egen sak)
20.03 Fasteaksjon
18.04 kl.18.30
26.04 kl.17.30
Vårdugnad på kirkegården.
23.05 kl.19.30
20.06 kl.19.30

15.02 kl.12.00
14.03 kl.12.00
10.04 kl.12.00

09.05 kl.12.00
05.06 kl.12.00
Vedtak: Møteplan ble vedtatt.

Adresse:

Tlf.

E-post/Internett:

Bankkonto / Org.nr.:

Abel Meyersgt. 10
7800 NAMSOS

Tlf: 40644204

heidi.lund.moen@kirken.namdal.no
www.kirken.namdal.no

4400 15 32 356
976 999 142

03/18 Menighetens årsmøte 2018
 14.03.18 kl. 18.00 i Otterøy kirke.
 Kombinert med kulturelle innslag.
Følgende kan spørres: Otterøy Bluesband (Hilde spør)
Otterøy Damekor
(Hilde spør)
«Ingrid og Trine»
(Knut Arve spør)
Erik Øien/ Kristoffer Øien McLennon (Trond Arne spør)
Sandra Ingebretsen
Knut Arve Husby
(noen av disse kan tenkes å bli spurt for en senere anledning)
 Bevertning- Linda og Anne Helen (diskuterers videre på neste møte)
 Leder og nestleder skriver årsmelding som legges fram til godkjenning i februarmøtet.
Trond Arne tok med permen for å se over referatene for å skrive årsmeldinga.
 Regnskapsfører sier at regnskapet skal være klart til mars.
 Annonsering.
Heidi L Moen lager plakat og sender til Trond Arne som henger opp denne.
04/18 Budsjett 2018.
Heidi Lund Moen la fram forslag til budsjett.
Budsjettet ble godkjent med følgende endringer:
11103.10.44 Legg inn kr. 3000 til innkjøp av nye bøker til utdeling.
18600.10.44 Utgår. Ingen ofring konkret til trosopplæring.
18600.20.44 Legg inn kr -1000 , ofring på nyttårsaften går til minnefond.
11103.30.44 Utgifter til bibler mm. Økes fra 3500 til 7000 (dobbelt så stort kull)
16100.30.44 Egenbetaling konfirmanter økes fra -5000 til -10 000 (dobbelt kull)
(Nytt budsjett er vedlagt. Tall med et strek foran – er inntektstall)
05/18 Kirkeverter/tekstlesere første halvdel 2018.
Soknepresten har laget en oversikt for 1.halvdel 2018 og sendt ut brev til aktuelle personer. De
bytter innbyrdes hvis det ikke passer. Kopi oversendes til arkivering.
Forslag om at konfirmanter kan delta mer aktivt i denne funksjonen.
06/18 Fasteaksjonen 2018
Konfirmantenes bøsseaksjon 20.03.18.
Kjøring:
foreldre, Linda og Ole
Servere:
Hilde varmer pølser
Rydde:
Marit
Hilde kjører til banken og leverer pengene etter endt innsamling.
07/18 Eventuelt.
Kirkekaffe:
28.02.18
Bibler til 5.klassinger.
Trond Arne spør Anne Kirsten Ruset om hun kan organiserer kirkekaffe denne dagen.
29.03.18
Kveldsmatgudstjeneste.
Saniteten kan forespørres. Tas opp på møte i februar.
22.04.18
Samtalegudstjeneste
Konfirmantene har ansvar for kirkekaffe.
20.05.18
Fellesgudstjeneste med Vemundvik og Fosnes.
Linda tar med et fat med mat fra seg og et fra Anne Helen.
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17.06.18
Friluftsgudstjeneste
Trond Arne og Hilde
Fellesrådsmøte 31.01.18
Verken Anne Helen eller Linda kan møte på dette møtet. Ingen av de fremmøte kan møte for dem.
Anne Helen spør Irene Andreassen om hun kan møte, og overleverer sakspapirene til henne hvis
hun kan dra på møtet.
Etterlysning av alpha-kurs.
I forbindelse med fremlegg av diakoniplana i 2017 nevnte diakonen at det skulle arrangeres et
Alpha-kurs. Det ble etterspurt av et rådsmedlem som ønsket å delta, men det er ikke kommet noe
mer info fra diakonene om dette.
Orienteringssaker:
Heidi L Moen orienterte om at det er ansatt en ny medarbeider som skal ta over hennes
arbeidsoppgaver og at hun er i ferd med å orientere vedkommende om hva som ligger i jobben.
Biskopen har vært på besøk og hadde en samling for de ansatte. Det er laget fire stikkord som man
ønsker at skal være viktig i den jobben man gjør i kirken. Vennlig, viktig, modig og dyktig.
Ref. Heidi L Moen

Saker til neste møte:
- Kirkekaffe 29.03.17
- Referat fra fellesrådsmøte
- Godkjenne årsmelding
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