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MØTEPROTOKOLL
MØTE NR. 01/2018
Vår ref.
18/8-2/OLSVBJAN

Deres ref.

Dato:
18.01.2018

Møtedato:

Torsdag 18.1.2018

Møtetid:

Kl. 19.00-22.20

Møtested:

Olsvik kirke

Saksnr.:

001/18 – 009/18

Disse møtte:

Arthur M Pilskog, Brith B Bjordal (fra sak 003/18), Lars Kristian Stendahl
Gjervik (fra sak 005/18), Yngve Jørgensen, Anette F Hermansen, Øyvind
Sundfør Stokke-Zahl, Ingelin Hoff-Larsen, Bodil I Angelvik, Gunnar
Kolaas og Bjarne B. L. Andersen
Ida Doksæter

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

Arthur M Pilskog
Åpning ved Gunnar
Bergen
18.01.2018

Arthur M Pilskog
menighetsrådsleder
Bjarne B. L. Andersen
administrasjonsleder
Sak nr. Sakstittel:
001/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
001/18 Olsvik menighetsråd 18.1.2018 Votering:
Det ble meldt 1 sak under eventuelt. Menighetsrådet vedtok å behandle denne
saken med løpende nytt saksnummer (009/18). Med denne tilleggssaken ble
innkalling og sakliste enstemmig vedtatt.
002/18

Godkjenning av møtebok nr. 08/2017, menighetsrådsmøte 30.11.2017
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 08/18 fra menighetsrådsmøtet
torsdag 30.11.2018.
002/18 Olsvik menighetsråd 18.1.2018 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
Sign:
Side 1 av 4

003/18

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 møtet 2.1.2018
003/18 Olsvik menighetsråd 18.1.2018 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

004/18

Konstituering
Konstituering av menighetsråd med leder, nestleder og arbeidsutvalg foretas for
ett år om gangen. AU foreslår gjenvalg. Under behandlingen var det 8
stemmeberettigete.
Det ble foretatt skriftlig valg på leder:
8 stemmer ble avgitt på Arthur M Pilskog
Arthur M Pilskog er dermed valgt til leder av Olsvik menighetsråd for ett år.
Det ble foretatt skriftlig valg på nestleder:
8 stemmer ble avgitt på Brith B Barsnes
Brith B Barsnes er dermed valgt til nestleder i Olsvik menighetsråd for ett år.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalg for Olsvik menighetsråd består av leder, nestleder, sokneprest,
BKF-representant og administrasjonsleder
004/18 Olsvik menighetsråd 18.1.2018 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

005/18

Budsjett for 2018
Menighetsrådet i november vedtok følgende:
«Olsvik menighetsråd tar det fremlagte budsjettforslaget til etterretning.
Menighetsrådet ber administrasjonsleder legge fram et revidert budsjett der det
arbeides med å få budsjettet nærmere balanse.»
Vedlagt innkallingen lå nytt forslag til budsjett og kommentarer til budsjettet Det
legges fram et budsjett med et forventet underskudd på kr. 144 833.- redusert fra
kr. 301 833.Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd vedtar det framlagte forslaget til budsjett for 2018
005/18 Olsvik menighetsråd 18.1.2018 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
Sign:
Side 2 av 4

006/18

Virksomhetsgjennomgangen
Høringsfristen er satt til 1. mars. Det ble arbeidet med denne saken med tanke på
vedtak i menighetsrådet 22. februar.
Disse innspillene sammenfattes av AU til møtet i februar. Kan innspill legges på
nettet på noen måte?
Høringen kan enklest leses på nettet og finnes her:
http://www.bergen.kirken.no/Portals/120/Virksomhetsgjennomgang/Virksomhetsg
jennomgangRapport.pdf
Innspill og kommentarer:


Forslagene reduserer særlig på det merkantile området.



Hvordan bygger vi kirke?



Bør vi vente på ny lov om tros- og livssynssamfunn? Den vil ha innvirkning på det
som skjer fremover.



Vi trenger mennesker til stede i menigheten. Stengte dører og tomme kontorer
må unngås.



En menighet er avhengig av en stab som fungerer sammen.



Mye positivt i høringen, og vi må nok spare noe på sikt. Hvordan er vi solidarisk
med mindre menigheter (Olsvik er en stor menighet med stor stab.



Hvordan få til sterke stillinger (100 %)



Hva med de tre foreslåtte modellene?
o

Det er mange ubesvarte spørsmål knytet til de ulike modellene.

o

Mener vi at ingen av modellene oppfyller intensjonene så må vi kunne si
det.

o

Hvilke konsekvenser får disse modellene for oss i Olsvik?



Gjør vi for mye i dag? Hva skal vi kutte? Redusere stab?



Ønsker vi en kirke der tjenester leveres, men der de ansatte ikke er kjente
personer?



Hva med solidaritet med andre menigheter eventuelt trossamfunn?



Hva er det smart å dele på? Hva finnes av dobbeltarbeid?



Vil et nært samarbeid mellom staber i neste omgang føles til sammenslåing?



Noen arbeider best i et kjent stabsfellesskap og kan heller leve med trangere
budsjetter.



Kan man skille det administrative og førstelinjetjenesten?



Er hovedpremisset mindre inntekter eller å frigjøre midler til viktige oppgaver?



Kan vi beskrive hva som er viktig for oss i Olsvik og hvilke elementer som må
ivaretas?



Bør vi ha fokus på annet enn økonomiske innsparinger.



Fellesrådets opprinnelige ønsker finnes på s. 12 og 13 i dokumentet.

Sign:
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007/18

Kunst- og kulturkomiteen
Kunst- og kulturkomiteens arbeid gjennom 20 år var tema på strategisamling for
menighetsråd, stab og komiteen søndag 7. januar. En rekke innspill ble samlet i et
eget notat som lå vedlagt innkallingen.
Vedlagt innkallingen lå også et forslag fra Lars Kristian S Gjervik og Øyvind S
Stokke-Zahl.
Her foreslås det følgende til veien videre:
Det ble også luftet om utstillingen og kulturuken bør flyttes bort fra bydelens uke.
Det er ønske om bedre begrunnelse for dette.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd vedtar forslaget til ny struktur og til vei videre foreslått av
Gjervik og Stokke-Zahl:
1. AU besørger at det utarbeides forslag til hovedkomité til neste møte i
februar.
2. AU besørger at det utarbeides forslag til mandat for hovedkomiteen og ev.
underkomiteer.
3. Menighetsrådet oppnevner Reidun som kurator for Olsvikutstillingen
2018.
007/18 Olsvik menighetsråd 18.1.2018 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

008/18

Orienteringssaker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

009/18

Kunst- og kulturkomiteen, referat
Belysning av kunst, mindre endring på bryter
Menighetsbladet, redaktør
Fellesrådet
Medarbeiderfesten
Frivillighetskoordinator
Tårnagenthelgen er avlyst, men Shine deltar på familiegudstjenesten

Spørsmål om øvingsrom
Yngve Jørgensen reiste spørsmål om premissene for øvingsrommet i kirkens
kjeller. Hva mener menighetsrådet om denne bruken? Saken vil bli tatt opp på et
senere tidspunkt i forbindelse med en annen sak.

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