DEN NORSKE KIRKE
Overhalla menighet

Deres ref.:

Vår ref.:
15/00002-093

Vår saksbeh.:
Ole Morten Olufsen

Arkivkode:
012.1

Dato:
04.10.2019

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE
Overhalla Menighetsråd
25.09.19

kl 19.30

Sted; Overhalla frivilligsentral

Disse møtte: Liv Marit Idsø, Eva Kaldahl, Einar Rønning, Pål Risvik, Bjørg Himo og Astrid
Marie Bakken.
Meldt frafall: Jorunn Anita Pedersen og Mari-Ann Antonsen
Frafall: Anders Hammer

SAKLISTE
Sak 35/19 Evaluering av kirkevalget
• Opplæring fra Kirkekontoret oppleves som for overfladisk, ønske om
en lengre og grundigere opplæring
• Forutsetning at lederne på hvert sted kan opplegget og kjenner seg
trygg på egen rolle
• Overhalla MR føler seg usikker på om den endelige opptellingen er
helt riktig, hvordan kan en person med 433 stemmer unngå å
komme inn i menighetsrådet?
• Dette med 5% regelen - gjaldt det for oss som hadde bare en liste,
eller er det en regel ved forholdsvalg der det er flere lister. Det er
under ingen omstendigheter ikke mer demokratisk å blande inn
denne 5% regelen.
• Skal 5% regelen gjelde ved neste valg, må MR være enda mer
spesifikk på hvordan lista skal bygges opp.
• Ønske om bedre info og flere muligheter for forhåndsstemming –
kun onsdager på formiddagen oppleves som for lite
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• Valgene skal være adskilte, men skilting inn mot kirkevalget må da
utvikles/forbedres
• Hva med 2 m høye flagg eller rollups ved inngangen til valgrommet
for kirken
• Vi ønsker oss lilla tape og evt fotavtrykk til å merke veien til
Kikrevalget. Spesielt på Gimle oppleves det som om vi kommer i
bakleksa ved å være henvist til restauranten
• Valgreglene og opptellinga må være kjent og opplyst før valget. Må
være med i opplæringa
Sak 36/19 Evaluering av 4 års samarbeid
Vedtak: slås sammen med sak 37/19
Sak 37/19

Gode råd- huskeliste for kommende menighetsråd
• Tidlig besøk av Kirkevergen og sekretæren – presentasjon og hva
de kan bistå oss med
• Kirkekontoret er en samabeidsparter for MR –
• Presentasjon av staben – dvs prest, kirketjener, organist,
kirkeverge mm – ved at de møter menighetsrådet
• Lese/kikke godt gjennom Håndbok - bli bedre kjent
• Diakoniplan ( bl.a ta vare på de frivillige), kirkemusikk,
trosopplæring og konfirmantopplæring
• NB! ansvarlig for gudstjeneste på Øysletta.
• Vert/ansvarlig for arrangement – Stutjønndammen, Frivilligfest,
Grandaunmoen mm
• Vi burde ha opplæring spred utover i Menighetsrådets møter – må
få presentert ansvaret som MR bla har.
• Danne utvalg som kan avlaste MR.
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Sak 38/19

Eventuelt

Tusen takk til alle medlemmer og varamedlemmer som har jobbet
godt i Overhalla menighetsråd disse 4 årene. Det har vært en god arbeidsgjeng og
jeg håper det er mulig å spørre dere ang kirkevertjobb, frivilligfest mm. Tusen takk!
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