DEN NORSKE KIRKE
OLSVIK MENIGHETSRÅD

MØTEPROTOKOLL
MØTE NR. 03/2014
Vår ref.
14/187-4/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:
03.04.2014

Møtedato:

Torsdag 3.4.2014

Møtetid:

Kl. 19.00-22.30

Møtested:

Kjøkkelvik barnehage

Saksnr.:

029/14 – 039/14

Disse møtte:

Brith B Bjordal, Lars Kristian Stendahl Gjervik, Christer van der Meeren,
Yngve Jørgensen, Aina Antonsen Syslak, Ida Doksæter (måtte gå under sak
035/14), Gunnar Kolaas, Arne Tandberg og sekretær Bjarne B L Andersen
Cathrine Mørner, Steinar Arne Hjartåker, Ingelin Hoff Larsen
Øyvind Sundfør Stokke-Zahl

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

Lars Kristian Stendahl Gjervik
Åpning ved Lars Kristian, Bevertning ved Brith.
Bergen
03.04.2014

Lars Kristian Stendahl Gjervik
menighetsrådsleder
Bjarne B. L. Andersen
administrasjonsleder
Sak nr.
029/14

Sakstittel:
Godkjenning av innkalling og sakliste
029/14 Olsvik menighetsråd 3.4.2014 Votering:
Det ble meldt to saker under eventuelt. Menighetsrådet vedtok å behandle disse
sakene med løpende nye saksnummer (038/14 og 039/14). Med disse
tilleggssakene ble innkalling og sakliste enstemmig vedtatt.

030/14

Godkjenning av møtebok nr. 02/2014, menighetsrådsmøte 6.2.2014
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 02/14 fra menighetsrådsmøtet
torsdag 6.2.2014.
030/14 Olsvik menighetsråd 3.4.2014 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
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031/14

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 24.3.2014.
031/14 Olsvik menighetsråd 3.4.2014 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

032/14

Årsregnskap for 2013
På grunn av en saksbehandlingsfeil i Aasegården må dette tas opp til nytt vedtak.
Feilen gjaldt nye regler for føring av inntekter og lønnsrefusjoner på
trosopplæringsbudsjettet. Det nye er at vi får informasjon fra BKF om total
tildeling. Lønninger trekkes fra før penger overføres og vi får en sum tildelt som
«øremerkede tilskudd fra fellesrådet»
Endringen er kun en føringssak og får ingen betydning når det gjelder resultater
eller fastsettelse.
Saken tas opp på førstkommende møte med samme vedtak som sist men med en
tilføyelse om at dette er registrert.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner årsregnskapet for 2013 med den foreslåtte
disponeringen av overskudd og inndekning av underskudd. Vedtaket gjøres etter
endringer i føringen av avdeling 2270 den 7. mars 2014.
032/14 Olsvik menighetsråd 3.4.2014 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

033/14

Kirkens SOS
Christer van der Meeren er menighetsrådet utsending til representantskapet i
Kirkens SOS. Etter møte i representantskapet mener han at det er ønskelig å drøfte
menighetens bidrag til dette arbeidet. Et saksnotat la ved innkallingen. Målet må
være å sikre Kirkens SOS sin økonomi.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd øker sitt tilskudd til Kirkens SOS fra dagens minimum på kr
3 400 pr år til minimum kr. 1.- pr medlem, det vil si ca. kr 10 312 pr år, med
virkning fra 2014. Vi oppfordrer andre menigheter i bispedømmet til å øke
sinetilskudd. Saken tas opp i menighetsbladet med tanke på egen innsamling. Vår
representant i fellesrådet tar opp saken der.
033/14 Olsvik menighetsråd 3.4.2014 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
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034/14

Tiltak ute – være mer synlig i nærmiljøet.
I menighetens vedtatte mål- og tiltaksdokument er det et punkt som dreier seg om
å synliggjøre menigheten mer i nærmiljøet. Hensikten er å vise oss fram og fortelle
om alt det flotte som skjer i kirken og hva man kan være med på, hvilke fellesskap
man kan ta del i og hvem man kan søke til om man trenger hjelp. Det er også et
mål at vi gjennom større synlighet bygger videre på vårt gode omdømme. Hvordan
kan vi få dette til? Hva kan vi gjøre konkret? Ideer:

035/14



Vi er allerede synlig gjennom gudstjenester, menighetsråd og stab og en
rekke andre aktuelle tiltak. Dette og tilsvarende må være kvalitetsmessig
gode og bygge et godt omdømme!



Ansatte og menighetsrådet: Hvordan forholder vi oss til frivillige. Dette er
et grunnleggende og viktig moment.



Forkynnelsen bør være variert alt etter hvem som møtes. Alt fra «lett kost»
til «kraftig føde».



Bevissthet omkring hvem vi alle er når vi som menighetens representanter
møter mennesker.



Aktiv presentasjon av stab og menighetsråd både i menighetsblad og synlig
i kirken. Vi må være bevisst i formidlingen, tavler etc. Noe kan gjøres i
forbindelse med nytt kontorbygg?



Halvårlig: Mønstringsgudstjenester med stab, menighetsråd, grupper,
enheter osv. (I alle fall én gang i året!)



Nettsiden!



I forbindelse med kunngjøringer kan representanter for det som skal skje få
ordet.



Hva med tavler på noen butikker, sentra, etc.



Bergen kommunes hjemmesider: «Finn din fritidsaktivitet». Portalen kan
brukes. Bergen kommune arbeider nå med frivillighetsmelding.



Barnefamiliene. Vi må få på plass familiegudstjenester m.m. Det må
fortsatt arbeides med å gi plass til barnefamiliene.



Kan det gjøres noe mer ut av «Kirkebenken»? – i samarbeid med
Loddefjord?

Olsvik kirke som kulturkirke.
Menighetsrådsleders saksnotat ligger vedlagt innkallingen. I notatet var det satt
opp forslag til to alternative vedtak:
Forslag til vedtak:
Alternativ én:
Olsvik kirke lanseres som Olsvik kulturkirke f.o.m åpningen på årets kunst og
kulturuke i oktober.
Til lanseringen utarbeides det ny logo, semesterbrosjyre med oversikt over
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aktiviteter til tilbud.
Alternativ to:
Olsvik kirke lanseres ikke som Olsvik kulturkirke. Vi skal likevel fortsette å bygge
på vårt brede arbeid med musikk, kunst og kultur, og profilere oss som en kirke
der det skjer mye på feltet.
Menighetsrådet trenger mere tid på denne saken. Temaet bør opp på flere møter
framover. Det ble ikke gjort noe vedtak i saken nå.
036/14

Hus og eiendomsutvalget.
Utvalget har ikke vært i gang det siste året. Det ble gjort forsøk i vår på å fylle det
opp, men uten at vi fikk nok folk på plass. Vi må rekruttere én eller to til.
Både menighetsråd og stab prøver på nytt å finne fram til gode navn som sendes
over til Bjarne.

037/14

Orienteringssaker
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Åpen barnehage, tilskuddsordninger.
Belysning av kirkekunst – prøver har kommet.
Lydinstallasjonen, ferdigstilling, kurs.
Kapellanstilling – møte med bispedømmekontoret.
Tildeling, trosopplæring – svarbrev – se vedlegg
Salmebøker er bestilt – 100 vanlige og 20 med stor skrift, alle preget med
kirkens navn, pluss digital løsning. Ubegrenset antall kan få tilgang!
7. Givertjeneste Diakon. Status og tidsplan for oppstart.
8. Menigheten var representert ved Kjell Nupens begravelse
9. Oversikt over kulturproduksjon, Bjarne lager en oversikt for 2013
10. Utvalgsrunde. Kort orientering fra utvalgene må tas på menighetsrådet.
a. Kunst- og kulturkomiteen – se vedlegg
b. Gudstjenesteutvalget har hatt møte.
c. DUA
11. Barnas kunst- og kulturuke. Det kalles inn til arbeidslunsj.
038/14

Storband i Olsvik kirke, øvingstid
Vi har fått en henvendelse fra Sotra Storband som ønsker Olsvik kirke som nytt
øvingslokale. Menighetsrådsleder la dette fram saken for menighetsrådet.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd er begeistret for at Sotra Storband ønsker å benytte kirken
som fast øvingslokale, og ønsker musikerne hjertelig velkomne. Menighetsrådet
gir menighetsrådsleder og administrasjonsleder i samråd med kantor myndighet til
å inngå skriftlig avtale som konkretiserer ordningen basert på de momenter som
kom fram på menighetsrådsmøtet.
038/14 Olsvik menighetsråd 3.4.2014 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
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039/14

Strategidokument på nett
Etter årsmøtet er det stilt spørsmål om mål- og tiltaksplanen bør legges ut på
hjemmesiden. Tidligere har dette ikke vært ønskelig.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd ber om at mål- og tiltaksplanen legges ut på hjemmesiden
uten kolonne to og tre.
039/14 Olsvik menighetsråd 3.4.2014 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

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