Mandat for hus- og eiendomsutvalget Olsvik menighet
VEDTATT 20.5.2010

1. Forankring
BKF har ansvar for driften av hele kirkebygget, også den delen av underetasjen som Olsvik
menighet i sin tid bygget. Dette innbefatter også brannvernansvar og HMS for selve bygget.
BKF har også ansvar for utearealet, men her er det snakk om en minimumsløsning.
Olsvik menighetsråd er ansvarlig for at menighetslokalene er tilrettelagt for de aktiviteter
som til en hver tid finner sted i lokalene.
Til å ta seg av den daglige driften av menighetsavdelingen velges et hus og eiendomsutvalg.
All virksomhet i Olsvik kirkes lokaler må skje i former som ikke krenker eller strider mot Guds
ord og Den norske kirkes bekjennelse. Målet med lokalene er at de kan bidra til vår visjon
som er å tegne Guds himmel over menneskene som bor i sognet.
2. Tidsperiode
• Mandatet gjelder fra april 2010 til menighetsrådet vedtar noe annet.
• Oppnevningene sammenfaller med menighetsrådperioden.
3. Sammensetting
• Menighetsrådet oppnevner leder av utvalget.
• Menighetsrådet oppnevner et medlem i utvalget som sitter i menighetsrådet.
• Arbeidsutvalget oppnevner øvrige medlemmer.
• Utvalget bør ha minst fem medlemmer. I tillegg til menighetsrådets representant, to
representanter fra brukere, en representant fra staben, samt øvrig medlem.

4. Oppgaver; i samarbeid med ansatte og andre frivillige:
• Være menighetsrådets kontaktledd mot de faste brukerne.
• Sørge for at menighetsavdelingen Inkl. inventar holdes i god stand til enhver tid.
• Kartlegge behov for forbruksartikler og sørge for innkjøp av disse.
• Sørge for vedlikehold og oppjustering av uteareal ut over de minimumsløsninger
BKF bidrar med.
• Vurdere behov for opprustning og fornying og gi innspill til menighetsrådet i
forbindelse med budsjettbehandling og ved absolutt behov.
• Rapportere til menighetsrådet gjennom MR - representanten, samt årsmelding.
• Bidra til at vedtatt budsjett vedrørende investeringer og vedlikehold holdes.
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