DEN NORSKE KIRKE
OLSVIK MENIGHETSRÅD

MØTEPROTOKOLL
MØTE NR. 05/2014
Vår ref.
14/311-3/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:
05.06.2014

Møtedato:

Torsdag 5.6.2014

Møtetid:

Kl. 19.00-22.15

Møtested:

Kjøkkelvik barnehage

Saksnr.:

049/14 – 055/14

Disse møtte:

Brith B Bjordal, Lars Kristian Stendahl Gjervik, Yngve Jørgensen, Christer
van der Meeren, Aina Antonsen Syslak, Øyvind Sundfør Stokke-Zahl,
Steinar Arne Hjartåker, Ingelin Hoff Larsen og sekretær Bjarne B L
Andersen
Cathrine Mørner, Ida Doksæter, Gunnar Kolaas

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

Lars Kristian Stendahl Gjervik

Bergen
04.06.2014

Lars Kristian Stendahl Gjervik
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Bjarne B. L. Andersen
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Sak nr. Sakstittel:
049/14 Godkjenning av innkalling og sakliste
049/14 Olsvik menighetsråd 5.6.2014 Votering:
Innkalling og saksliste ble enstemmig vedtatt.
050/14

Godkjenning av møtebok nr. 04/2014, menighetsrådsmøte 8.5.2014
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 04/14 fra menighetsrådsmøtet
torsdag 8.5.2014.
050/14 Olsvik menighetsråd 5.6.2014 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
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051/14

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 22.5.2014.
051/14 Olsvik menighetsråd 5.6.2014 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

052/14

Arbeidsfeltdrøfting, administrasjonsleder – se vedlegg
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.? Det hele skal munne ut i et
drøftingsnotat.
Denne gangen var administrasjonsleder Bjarne B L Andersen innkalt til å møte
menighetsrådet. Drøftingsdokument legges ved protokollen.

053/14

Frivillighetskoordinator – oppfølging etter menighetsråd
Følgende ble drøftet:
Hvordan får vi ryddet i koordinators arbeidsoppgaver slik at han kan prioritere det
menighetsrådet har ønsket. Å få aktivisert gudstjenestegrupper må prioriteres. Det
er et ønske fra koordinator om å få i gang grupper fra nyttår av. Det trengs hjelp til
å rekruttere flere frivillige, spesielt innen gudstjenestearbeidet.
Hva med en «mobiliseringssøndag» med en solid kirkekaffe.
Forslag til aktuelle grupper å utfordre (oversendes til Roald): Temakveldgruppen,
enkeltpersoner som kan utgjøre ny gruppe (Brith), bønnegruppen, OTS (ung messe
og lysmesse), mannsgruppe (Hans Petter). Hva med andre grupper og utvalg i
menigheten. Barnehage? Det bør ikke gå få lang tid fra gruppene formes og til de
setter i gang. Trenger Roald hjelp til å spørre av de som her er nevnt? Bjarne tar
dette videre.
Det er viktig å komme raskt i gang med opplæringen. Kanskje må samme
opplæring kjøres flere ganger. Gruppene må ha støtte under veis.

054/14

Tertialrapport
Tertialrapport fra første tertial foreligger og ble lagt fram for menighetsrådet.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd tar tertialrapport fra første tertial 2014 til etterretning.
054/14 Olsvik menighetsråd 5.6.2014 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
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055/14

Orienteringssaker
1. Åpen barnehage
2. 2. pinsedag i Alvøen
3. Tårnagenthelg
4. Kontorbygg
5. Oppheng av krusifiks
6. Belysning i kirkerommet
7. Kapellanvikar
8. Svar fra FA-VI angående glass
9. Akasia, økonomi
10. Menighetsbladet
11. Ny salmebok – tas i bruk i pinsen.
12. Belysning av kunst
13. Semesteravslutning, menighetsråd og stab 19. juni.
14. Tur med formiddagstreffet til Lygra
15. Shine og ressurser
16. Utvalgsrunde. Kort orientering fra utvalgene sendes ut til menighetsrådet.
I.
Kunst- og kulturutvalget
II.
Basarkomiteen
III.
DUA

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