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Margith Johnsen fra menighetsbladets redaksjon
Lars Kristian Stendahl Gjervik
Mat ved Ingelin, Åpning ved Bjarne
Bergen
23.05.2013

Lars Kristian Stendahl Gjervik
menighetsrådsleder
Bjarne B. L. Andersen
administrasjonsleder
Sak nr. Sakstittel:
049/13 Godkjenning av innkalling og sakliste
048/13 Olsvik menighetsråd 23.5.2013 Votering:
Det ble påpekt en feil i saksnummereringen i innkallingen. Dette blir rettet opp i
protokollen. Med dette ble innkalling og sakliste enstemmig vedtatt.
050/13

Godkjenning av møtebok nr. 04/2013, menighetsrådsmøte 18.4.2013
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 04/2013 fra menighetsrådsmøtet
torsdag 18.4.2013.
050/13 Olsvik menighetsråd 23/54.2013 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
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051/13

Arbeidsutvalget
Jf. Delegasjonsdokument § 2,b der det heter at saker vedtatt i arbeidsutvalget skal
protokollføres i påfølgende menighetsrådsmøte.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd bekrefter arbeidsutvalgets vedtak fra møte 2.5.2013.
051/13 Olsvik menighetsråd 23.5.2013 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

052/13

Møte med frivillige – Menighetsbladets redaksjon – se vedlegg.
Redaksjonen i menighetsbladet var invitert til møte med menighetsrådet. De
innledet til en evaluering av siste årgang og status. Det hele munnet ut i et
drøftingsnotat som legges ved protokollen.

053/13

Årsregnskap for 2012
Årsregnskapet for 2012 er mottatt og skal vedtas av menighetsrådet. Forslag til
fastsettelsesvedtak lå vedlagt sakspapirene. Menighetsrådsleder la fram regnskapet
med kommentarer. Menighetsrådet ba administrasjonsleder om å føye til de to
avdelingene som gikk i null til oppsettet på fastsettelsesvedtaket.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner årsregnskapet for 2012 med den foreslåtte
disponeringen av overskudd og inndekning av underskudd.
053/13 Olsvik menighetsråd 23.5.2013 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

054/13

Barnekoret Shine. Evaluering
I samarbeidet med SFO kan vi nå se tilbake på ett års drift av barnekoret Shine.
Menighetsrådet ble bedt om å foreta en evaluering, samt drøfte status og veien
videre.
Brith Barsnes Bjordal som har vært svært aktiv i driften av koret orienterte om
arbeidet. Koret er for barn på småtrinnet. Det har vært rundt 60 barn på øvelsene.
Koret deltok på skolegudstjenester og ikke minst på konsert med Maj-Britt
Andersen. Koret øver nå i kirken. Hva skjer med de som nå flyttes opp i femte
klasse? Koret er åpent og det er en mulighet å slippe til femteklassinger i tillegg til
SFO-elever.
Dette er et flott skole-kirkesamarbeid. Det er lagt et godt fundament for det videre
arbeid med Shine. Er det mulig å utvide med én skole til? Da bør det i så fall øves
på begge skolene, eventuelt med noen felles arrangementer/opptredener. Det betyr
i så fall at det må benyttes ressurser fra stab og ikke minst at det rekrutteres flere
frivillige. Dette må gjennomtenkes. Menighetsrådet setter stor pris på innsatsen
som er gjort og gleder seg til å se fortsettelsen av dette arbeidet
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055/13

Fundraising
I sak 093/12 ble Christer, Aina, Ida og Bjarne bedt av menighetsrådet om å arbeide
videre med temaet fram til sommeren 2013 og orientere menighetsrådet.
Saken utsettes til neste møte.

056/13

Oppfølging av plandokumentet mål og tiltak 2013
Dokumentet lå ved innkallingen og ble delt ut på møtet for rask gjennomgang.
Forslag til vedtak:
Alle menighetsrådsmedlemmene tar ansvar ovenfor de tiltak som berører de
utvalg som de selv sitter i. Administrasjonen bes om å bruke tid på
plandokumentet i staben og fordele ansvar for oppfølging.
056/13 Olsvik menighetsråd 23.5.2013 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

057/13

Medarbeiderutvalget
Administrasjonsleder foretok en gjennomgang av bemanningen i ulike råd, utvalg
m.m. Menighetsrådet må se på hvilke steder vi må prioritere å arbeide med en
styrking.

058/13

Orienteringssaker
1.
2.

3.

4.
5.

Frivillighetskoordinator - Stillingen er nå utlyst. Søknadsfrist er 10. mai.
Råd og utvalg m.m. legges ved innkalling.
 Kunst- og kulturkomiteen – vedlagt innkallingen
 DUA – vedlagt innkallingen
Nupen:
 Kunsten fra Hånes har kommet. Montering starter førstkommende
mandag.
 19. juni blir det en intern markering for håndverkere, menighetsråd,
stab m.fl.
 30. august blir det stort markeringsprogram i forbindelse med
Nupenkunsten. Det blir også konsert på lørdag og festgudstjeneste
på søndagen.
”Menighetstur” 2. juni (Kirken stengt, vi møtes i Nygård kirke)
Møte om Stålset-utvalget 27. mai!

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