DEN NORSKE KIRKE
OLSVIK MENIGHETSRÅD

MØTEPROTOKOLL
MØTE NR. 02/2011
Vår ref.
11/159-2/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:
25.02.2011

Møtedato:

Torsdag 24.2.2011

Møtetid:

Kl. 19.00-22.30

Møtested:

Kjøkkelvik barnehage

Saksnr.:

013/11 – 026/11

Disse møtte:

Lars Kristian S. Gjervik, Ida Doksæter, Torill Andersen, Øyvind H. Eide,
Anette Hermansen, Christer van der Meeren, Brith B Bjordal, Gunnar
Kolaas (også i egenskap av prost), Arne Tandberg, Sven E Røed og
sekretær Bjarne B L Andersen

Meldt forfall:
Møtte ikke:
Ellers møtte:
Møteleder:
Merknader:

Geir Ove Misje
Prostileder Berit Bakke, Bjørg Karin Husa
Lars Kristian S. Gjervik
Åpning ved Øyvind, bevertning ved Lars Kristian
Bergen
25.02.2011
Lars Kristian S. Gjervik
menighetsrådsleder
Bjarne B. L. Andersen
menighetskonsulent

Sak nr. Sakstittel:
013/11 Godkjenning av innkalling og sakliste
013/11 Olsvik menighetsråd 24.2.2011 Votering:
Det ble meldt 1 sak under eventuelt. Menighetsrådet vedtok å behandle denne
saken med løpende nytt saksnummer (026/11). Med denne tilleggssaken ble
innkalling og sakliste enstemmig vedtatt.
014/12

Godkjenning av møtebok nr. 01/2011, menighetsrådsmøte 27.1.2011
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 01/2011 fra menighetsrådsmøtet
torsdag 27.1.2011.
014/11 Olsvik menighetsråd 24.2.2011 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

015/11

Orienteringssaker
1. AU
2. Diakon, innsettelse (muligens vigsling etter dispensasjonssøknad) kan bli
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3.
4.
5.
6.
7.

016/11

13. mars
TV-overføring av gudstjenester i påsken.
Kunst- og kulturkomiteen
Statistikk for 2010 er levert til SSB. Mange av de viktige tallene er stabile.
Barnekoret
Andre grupper og utvalg: (en del utvalg trenger nye medlemmer.)
a. BKF v/Torill
b. Undervisningsutv. voksne: møte 4. april
c. Hus- og eiendom. Ad. oppussing kjøkken.
d. Gudstjenesteutvalget trenger oppnevnelse av ny leder!

Evaluering, 2010
Saken var utsatt fra forrige møte. Ordet ble gitt fritt.







017/11

Et godt råd å sitte i der alle får komme til orde.
Grundige og gode saksforberedelser.
Hva med innkalling av vararepresentantene? Er det ønskelig at disse
møter?
Råder skryter av god tone og at møtetiden konsekvent holdes.
AU har tatt en del avgjørelser så langt. Dette oppleves ikke som for aktivt.
Rådet har oversikt i og med referatene.
Lars Kristian fikk betydelig skryt for måten rådet ledes på.

Årsmøte for Olsvik menighet
Det må fastsettes en dato for menighetens årsmøte.
Forslag til vedtak:
Menighetens årsmøte 2011 for Olsvik menighet avholdes søndag 27.mars etter
gudstjenesten.
017/11 Olsvik menighetsråd 24.1.2011 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt!

018/11

Kirkevalg 2011
Menighetsrådet må bidra til å finne gode navn.
Se for øvrig referatet fra AU.
Nominasjonskomiteen: Christer og Anette har sagt ja, flere spørres nå.

019/11

Nupensaken
1.

2.

Menighetsrådet er bedt om å uttale seg om hvor stor del av finansieringen
som bør være på plass før kontrakt skrives. Prinsipielt må prosjektet være
fullfinansiert. Det kan være aktuelt å søke om opptak av lån
Ad visjon: AU har bedt om at menighetsrådet drøfter visjonen videre med
bakgrunn i strategidrøftingene.

Forslag til vedtak:
1. Olsvik menighetsråd ber AU søke godkjenning av låneopptak fra
bispedømmeråd til toppfinansiering av Nupenprosjektet dersom dette vil
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vise seg nødvendig.
2. Olsvik menighetsråd går inn for å bruke følgende visjonsformulering i
søknadsarbeidet: ”Kunsten er en del av skaperverket. Den føyer oss inn i
livets og troens mysterium.” AU bes om å arbeide videre med en visjon
som kan kommuniseres bredt.
019/11 Olsvik menighetsråd 24.1.2011 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
020/11

Hovedsatsninger, Olsvik menighet, prioriteringer for 2011.
Forslag til prioriteringer og ønsker fra strategisamlingen lørdag 22. januar ble
referert på menighetsrådsmøtet i januar. Menighetsrådet ba AU utarbeide forslag
til prioriteringer for 2011, på bakgrunn av det som kom fram på strategisamlingen
og på menighetsrådsmøtet for så å legge dette fram på februarmøtet.
Det ble lagt fram et notat med tre hovedsatsingsområder med flere urangerte
underpunkt.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd vedtar det framlagte notatet som hovedsatsing for Olsvik
uten endringer.
020/11 Olsvik menighetsråd 24.1.2011 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

021/11

Systematisk plan for arbeidsfeltdrøftinger
Fra tidligere: ”Det foreslås faste møter med de ansatte. Ideen er å rydde plass til
en større drøfting på hvert menighetsrådsmøte, der den ansatte på ulike felt møter
og innleder til drøfting der det pekes på status, behov og ønsket retning fremover.
Dette er viktig som oppmuntring og oppvurdering. Forarbeid: Instrukser og
mandater? Eller noen få punkter med ønsker og visjoner. Hva tenker du? Det hele
skal munne ut i et drøftingsnotat.
Denne gangen var Bjørg Karin kalt inn til å møte menighetsrådet. Se eget
drøftingsnotat som ligger vedlagt protokollen.

022/11

Åpen barnehage
BKF sier opp arbeidsgiveransvaret for de ansatte i åpen barnehage med virkning
fra 1. juli 2011.
Driftstilskuddet fra kommunen til åpne barnehager er ca 30 % lavere enn i fjor,
noe som setter barnehagen i en svært krevende økonomisk situasjon
Styringsgruppen for barnehagen har drøftet saken og vil legge fram sitt syn på
saken.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd ber om at saken tas opp på neste møte da saken trenger en
bedre utredning.
022/11 Olsvik menighetsråd 24.1.2011 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
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023/11

Utleie av kirken og bruk av alterpartiet.
Hvordan skal vi sette gode grenser for bruk av det hellige sted og rom?
Soknepresten forbereder en innledning for å sette i gang denne prosessen.
Saken utsettes til neste møte.

024/11

Diakonisamarbeid, Loddefjord
Olsvik menighet fikk overført kr. 100 000 fra diakoniprosjektet som ikke var
benyttet i 2010.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd bevilger kr. 50 000 av driftsmidlene til arbeidet for 2011.
024/11 Olsvik menighetsråd 24.1.2011 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

025/10

Besøk av prostileder og prost.
Prostileder Berit Bakke satte ord på en del av de inntrykkene hun hadde fått i møte
med Olsvik menighetsråd. Hun redegjorde noe for sine oppgaver og for den nye
organiseringen av prostiene innen BKF. Prosten orienterte noe for status for
Laksevåg prosti.
Prosten minnet om at ny liturgi vil bli vedtatt med det første, noe som vil få følger
for menighetsrådets fremtidige arbeid.
Det arbeides også fra prost og prostileder med tanke på å få i stand
stabsutviklingskurs i Olsvik.
Menighetsrådet ønsket å ta opp følgende saker:
 Innspillene våre til BKF, jfr. sak 010/11:
o Behovet for menighetskonsulent i full stilling ble understreket.
Dette har vært tatt opp ved flere anledninger med kirkeverge,
biskop og prostileder samt ved innspill til BKF sitt budsjett.
Menighetsrådet ble oppfordret til å lage en sak til BKF via
prostileder.
o Utbygging av ny kontorfløy ble også nevnt.

026/10

Bruk av inngangsdører for Åpen barnehage.
Det forelå til møtet et brev fra samarbeidsutvalget (SU) i åpen barnehage om
denne saken. Brevet ble delt ut. Menighetsrådet ble oppfordret til å gi innspill til
AU i denne saken.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd ber AU se på saken og gi SU et svar.
026/11 Olsvik menighetsråd 24.1.2011 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

Protokollen sendes: staben, menighetsråd, sokneprest, prost, prostileder og Bergen kirkelige fellesråd
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