DEN NORSKE KIRKE
OLSVIK MENIGHETSRÅD

MØTEPROTOKOLL
MØTE NR. 06/2014
Vår ref.
14/397-3/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:
05.09.2014

Møtedato:

Torsdag 4.9.2014

Møtetid:

Kl. 19.00-22.05

Møtested:

Kjøkkelvik barnehage

Saksnr.:

056/14 – 065/14

Disse møtte:

Brith B Bjordal, Lars Kristian Stendahl Gjervik, Yngve Jørgensen (sak
056/14 – 059/14), Christer van der Meeren, Øyvind Sundfør Stokke-Zahl,
Ida Doksæter, Gunnar Kolaas Steinar Arne Hjartåker, Ingelin Hoff Larsen,
Arne Tandberg, Reidun O Andersen og sekretær Bjarne B L Andersen
Cathrine Mørner, Aina Antonsen Syslak,

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

Oddlaug Apeland, Anne Britt Eide og Arthur Pilskog til sak 059/14.
Kateket Hans-Petter Dahl til sak 063/14
Lars Kristian Stendahl Gjervik
Åpning og mat ved Christer
Bergen
04.09.2014

Lars Kristian Stendahl Gjervik
menighetsrådsleder
Bjarne B. L. Andersen
administrasjonsleder
Sak nr. Sakstittel:
056/14 Godkjenning av innkalling og sakliste
056/14 Olsvik menighetsråd 4.9.2014 Votering:
Det ble meldt to saker under eventuelt. Menighetsrådet vedtok å behandle disse
sakene med løpende nye saksnummer (065/14 og 066/14). Med disse
tilleggssakene ble innkalling og sakliste enstemmig vedtatt.
057/12

Godkjenning av møtebok nr. 05/2014, menighetsrådsmøte 5.6.2014
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 05/14 fra menighetsrådsmøtet
torsdag 5.6.2014.
057/14 Olsvik menighetsråd 4.9.2014 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
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058/14

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 21.8.2014.
058/14 Olsvik menighetsråd 4.9.2014 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

059/14

Arbeidsfeltdrøfting, undervisningsutvalget
Fra tidligere: «Det foreslås faste møter med de ansatte eller grupper i
menigheten. 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 undervisningsutvalget som har ansvaret for temakveldene
invitert til å møte menighetsrådet. Drøftingsdokument legges ved protokollen.

060/14

Budsjettrevisjon 2014
Det er en del endringer i forhold til budsjettet vi vedtok for 2014 og det er behov
for en revisjon av budsjettet. Forslaget innebærer også en utvidelse av Tone
Ekerhovds stilling med 20 % i årets fire sistemåneder. Budsjettet vedtas med et
underskudd på kr. 42 634.Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd vedtar det fremlagte forslag til revidert budsjett for 2014.

061/14

Investeringsbudsjett for 2014
Menigheten har to større investeringer til henholdsvis lys og lyd i kirkerommet
som er så store at det kreves et eget investeringsbudsjett.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd vedtar det fremlagte forslaget til investeringsbudsjett for
2014.
061/14 Olsvik menighetsråd 4.9.2014 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

062/14

Informasjons- og kommunikasjonsutvalget
IKU trenger noen som kan drive Facebook-siden vår framover. "Framover" da
mest i betydningen "utvikling" og ikke "fremtiden". Christer kan alltids fortsette
slik han har gjort, men har ikke mulighet til å gjøre stort mer enn de vanlige
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rutinemessige oppdateringene samt øvrige ting han får direkte beskjed om - ikke
til å tenke og planlegge i stor grad hvordan vi på best måte skal drive siden videre.
For eksempel deling av utvalgte ting fra mål- og tiltaksplanen.
Det er behov for en fornyelse. Særlig av Facebook-profilen. Finnes det noen i
f.eks. tensing som kan dette med sosiale medier.
Det ble nevnt en del navn som kontaktes.
063/14

Utlysning av stilling, trosopplæring – drøfting av stillingsprofil
Fra 1. januar går engasjementet til både Tone Ekerhovd og Kristin Frivold ut. På
dette møtet var menighetsrådet bedt om å drøfte stillingsprofil for stillingen(e) fra
1. januar. Dette innebærer både stillingsstørrelse, ønsket kompetanse og tanker
om arbeidsoppgaver. Kateket Hans Petter var invitert inn i drøftingen.
Et eget saksnotat lå ved innkallingen som innledning til drøftingen:
 Tidsperspektivet: Vi står uten ansatt i trosopplæringen fra 1. januar.
 Det musikalske perspektivet er viktig også i trosopplæringen.
 Formidlingsevne og evnen til å formidle tro og kunnskap er viktig.
Pedagogisk kompetanse og formidlingsevne bør vektlegges.
 Det er viktig å ta seg tid til å finne en god søker.
 Dette er en fast stilling som vi håper skal vare lenge, samtidig skal vi
ferdigstille planer for trosopplæring. Både analytisk og utadvent person
ønskes. Samspillet med ny kapellan blir viktig.
 Formuleringen av utlysningen er av avgjørende betydning.
 Å rekruttere ulønnede, å ha nettverkserfaring kan være en god egenskap.
Det er viktig å kunne skape begeistring.
 Det er også viktig å ta vare på det vi har.
 Dersom ansettelse drar noe ut har vi midler til en eventuell vikar.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd ber AU om å arbeide videre med saken ut fra det som er
kommet fram i møtet. Det skisseres en stillingsprofil og et forslag til utlysning.
Saken tas opp igjen på neste menighetsrådsmøte.
063/14 Olsvik menighetsråd 4.9.2014 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

064/14

Orienteringssaker
1. Prøveoppheng av krusifiks er i gang.
2. Personal
I.
Kapellan lyses ut fra 25. august
II.
Øvrige stillinger, status
3. Menighetsbladet. Notat fra redaksjonskomiteen
4. Akasia prosjekter:
I.
Kontorbygg – status
II.
Uteareal – status
III.
Luftfukter i kirkerommet for å ivareta orgel og flygel.
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5. Fordeling av trosopplæringsmidler. Status etter møte med kirkevergen
19.august
6. Belysning av kunst
7. Informasjonskurs, trosopplæring
8. Profesjonalisering av arrangering og markedsføring – se vedlegg
9. Menighetsrådsvalg 2015, nominasjonskomité
10. BKF-seminar om økonomi i menighet 24. september kl. 19.00 i Nygård
kirke
11. Neste menighetsrådsmøte, 2. oktober blir i kirken
12. Møte om den forfulgte kirke i Midtøsten (19. 21. september)
13. Utvalg og komiteer (referater leges ved protokollen):
I.
Basarkomiteen
II.
Diakoniutvalget
III.
Kunst- og kulturkomiteen
065/14

Skilting av parkeringsplass
Det er nødvendig å ta opp igjen denne saken som var oppe i sak 044/12 (april
2012) der menighetsrådet uttalte:
«Det er greit med to skilt over hverandre som skissert. Hvorfor en dominerende
BKF-logo? Hva med Dnk sin logo? BKF-logoen bør vekk, evt erstattes med Dnk
sin logo. Det kan også misforstås når parkering skal avtales at det står BKF like
under. En god kommunikasjon med Olsvik vgs må opprettholdes.
Setningen i midten av teksten (”gjelder hele området”) kan med fordel sløyfes
Hvilke konsekvenser kan feilparkering få»?
Det skjer en del på parkeringene nedover i Olsvikveien. Vi bør ta opp denne saken
med Akasia igjen.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd ber administrasjonsleder be Akasia arbeide videre med
skilting av kirkens parkeringsplass.
065/14 Olsvik menighetsråd 4.9.2014 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

066/14

Stengning av Nygårdsparken
Saken ble tatt opp i diakoniutvalget. Natteravner fungerer i dag ikke i Olsvik. Bør
vi ta kontakt f.eks. med Kirkens Bymisjon for å høre deres tanker om hva de
tenker seg skal skje i menighetene.
Menighetsrådet støtter opp om initiativet.

Protokollen sendes: staben, menighetsråd, sokneprest, prost og Bergen kirkelige fellesråd
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Olsvik menighetsråd - Drøftingsnotat - Undervisingsutvalget - Sak 059/14
Forslag til revidert budsjett 2014.xls
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Olsvik menighet - Referat fra møte i basarkomiteen 27.8.2014
Olsvik menighet - Referat fra møte i Kunst- og kulturkomiteen 1.8.2014
Olsvik menighet - Referat fra møte i diakoniutvalget - 1.9.2014
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