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REFERAT MENIGHETSRÅDSMØTE

Dato: 24.01.18
Kl. 18.30
Sted: Kirkekontoret.
Til stede: Tore Strøm, Ingun Hodø Hagen, Solrun Holien, Mark Akali Siw Monica
Kvatningen og Gjertine Osen Bakkland
(Liv Kristin Hojem Aune og Skjalg Brecke har meldt forfall)

1/19 Godkjenning av innkalling og sakliste.
Ingen merknader til innkalling og sakliste.

2/19 Godkjenning av siste møtereferat
Referatet fra siste møtet godkjennes.

3/19 Menighetsrådsvalg høsten 2019
Det har vært vanskelig å finne folk til å stille i valgkomite. Tore Strøm og Gjertine Osen
Bakkland er villig til å stille i en valgkomite. Tore spør Jarle Holien om han også er villig til
å stille i komiteen.

4/19 Budsjett 2019
Budsjettet fra 2018 viser et overskudd på ca. 50.000. Rådet vedtar et budsjett som er lik
budsjettet fra 2018. Vi vurderer å bruke en del av overskuddet til utbedringer på kjøkkenet i
menighetssalen. Overskudd fra 2018 og udisponert mindreforbruk fra 2017 settes inn på
disposisjonsfondet.

05/19 Evaluering, innsettelse av ny prost
Det ble en fin dag og alt fungerte godt. Vi fikk mange kaker fra August Olsen til
arrangementet. Det var ikke kjøpt inn kaffe og servietter til arrangementet, så det må
presiseres ved neste anledning. Det var et ønske om at bordene var dekket på, men dette var
ikke utført før medlemmer fra menighetsrådet møtte opp på søndag formiddag.

6/19 Årsmøte
Årsmøtet skal arrangeres når regnskapet er klart, og det skal signeres før møtet. Vi ønsker å
legge møtet til slutten av gudstjenesten, 17.mars.
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7/19 Hva skjer
17.februar er det felleskirkelig gudstjeneste. Solrun, Astrid, Ingun og Skjalg stiller på
kjøkkenet den dagen. Menighetsrådet bestiller en vanlig kake og en kake som er glutenfri og
dia hos August Olsen. Tore tar ansvar for å bestille kaker og sørger for at kakene blir hentet.
Kirkekontoret må kjøpe inn kaffe, duker og servietter til arrangementet.
24.februar får vi besøk av en prest fra Areopagod. Mark ønsker at forsangerkoret deltar på
kveldens gudstjeneste, og Solrun spør medlemmene om det.

8/19 Eventuelt
Ingenting å melde
Ref. Gjertine Osen Bakkland
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