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REFERAT MENIGHETSRÅDSMØTE 22.11.2018
Til stede: Tore Strøm, Ingun Hodø Hagen, Liv Kristin Hojem Aune, Solrun Holien, Siw
Monica Kvatningen og Gjertine Osen Bakkland
(Mark Alkali, Astrid Stenersen og Skjalg Brecke har meldt forfall)

53/18 Godkjenning av innkalling og sakliste.
Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 55 justeres noe når vi kommer til den.

54/18 Godkjenning av siste møtereferat
Referatet fra siste møtet godkjennes.

55/18 Formell søknad til fellesrådet vedrørende flytting av benker jfr siste
møte
Ved forrige møte ble det vedtatt å flytte de tre bakerste benkene. Når det gjelder den fremste
høyre benken er det fortsatt ønske å flytte den. Menighetsrådet er positive til å flytte den
fremste benken. Dette blir et tillegg til sak 21/18.

56/18 Valgkomite for menighetsrådsvalget 2019
Valgkurs for Namdal prosti er fastsatt til 16. januar 2019 i Namsos menighetssal. Oppstart
kl. 17:00
Det kom forslag om å få inn kandidater til valgkomite utenfor menighetsrådet. Det går an å
spørre Ellen Brorson om anbefalinger.

57/18 Konstituering av menighetsrådet for 2019
Tore fortsetter som leder i rådet, Gjertine fortsetter som sekretær, Solrun fortsetter som
representant i fellesrådet og Skjalg fortsetter som nestleder og vara for fellesrådet.

58/18 Hva skjer
I helga er det «lys våken». Det har vært lav påmelding, så Skage og Namsos har slått seg
sammen dette året.
Vi mangler fortsatt tekstlesere til julaften, så vi tar opp temaet på neste møte.

59/18 Eventuelt
Tore leser mail fra prost, Gustav Danielsen. Det ønskes at menighetsrådene stiller med en
eller flere representanter på møte torsdag 29.november kl.15.00-16.00. Tore har anledning til
å møte fra vårt menighetsråd. Tema for møtet er ideer til hvordan vi kan fylle denne
stillingen uten ny utlysning. Solrun er vara for Tore på dette møtet.
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