DEN NORSKE KIRKE
Bergen kirkelige fellesråd

Dato:

11.04.2019

Vår ref:

19/00259-2

Deres ref:

Olsvik - Protokoll fra menighetsrådsmøte 04/2019 - 25.4.2019

Med vennlig hilsen
Arthur Pilskog
Menighetsrådsleder

….
Referent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Møtedato:

Torsdag 25.4.2019

Møtetid:

Kl. 19.00-22.00

Møtested:

Møterom, Olsvik kirke

Saksnr.:

020/19 – 029/19

Disse møtte:

Arthur M Pilskog, Brith B Bjordal, Yngve Jørgensen, Anette F Hermansen,
Lars Kristian Stendahl Gjervik, Øyvind Sundfør Stokke-Zahl, Gunnar
Kolaas, Bodil I Angelvik
Ida Doksæter, Ingelin Hoff-Larsen,

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

Arthur M Pilskog
Bergen
25.4. 2019

Arthur M Pilskog
Menighetsrådsleder

Gunnar Kolaas
Sokneprest, referent
Sak nr.
020/19

Sakstittel:
Godkjenning av innkalling og sakliste
020/19 Olsvik menighetsråd 25.4.2019 Votering:
Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt.

Postadresse:

E-post:
Web:
Org.nr.:

Telefon:
Telefaks:

Saksbehandler
Bjarne Andersen
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021/19

Godkjenning av møtebok nr. 02/2019, menighetsrådsmøte 21.2.2019
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 02/19 fra menighetsrådsmøtet torsdag
21.2.2019.
021/19 Olsvik menighetsråd 25.4.2019 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

022/19

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 9.4.2019
022/19 Olsvik menighetsråd 25.2.2019 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

023/19

Kirkevalg 2019
Nominasjonskomiteen orienterte om arbeidet så langt. Vi har fått fjorten kandidater til
nominasjonskomiteens liste til nytt menighetsråd. Komiteen presenterte navnene.
Komiteens valgliste vil foreligge innen fristen 30. april.
AU anbefaler at det gis ut et eget nummer av menighetsbladet i slutten av august.
Det trengs hjelp til å klargjøre valglokalet søndag 8. september. På selve valgdagen må
valgtingene bemannes med til enhver tid minst tre personer (stemmestyre). Vi ber allerede
nå om at det settes av tid. Menighetsrådet er valgstyre og må i tillegg delta på
opptellingen etter at valgtinget stenger 9. september. Administrasjonsleder vil lage lister
for påmelding til dette.
Tid og sted for valgting:
Det foreslås at valgting avholdes i Olsvikhallen og på Alvøen skole innenfor samme
tidsrom som de øvrige valgene, kl. 09.00 – 21.00.
Tid og sted for forhåndsstemming:
Det foreslås å åpne for forhåndsstemming på arbeidsdager på menighetskontoret i
perioden 19. august til 6. september mellom kl. 10.00 og 14.00. Tirsdag 27. august og 3.
september er det åpnet fram til kl. 18.00.
Det foreslås videre å ha særlig åpent for forhåndsstemming på Olsvik TenSings øvelse 3.
september, formiddagstreffet 5. september og i forbindelse med samlingsgudstjenesten 1.
september.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd vedtar de foreslått tider og steder for valgting og forhåndsstemming i
forbindelse med kirkevalget 2019.
Menighetsrådet ber nominasjonskomiteen vurdere mulige lederkandidater når de endelige
listen settes opp.
023/19 Olsvik menighetsråd 25.2.2019 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

024/19

Parkering
Saken var oppe på møte 03/2018, sak 023/18.
I innkallingen den gang stod blant annet følgende melding fra kirkebyggsjef:
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Det absolutt mest effektive er om dere kan gå med på at vi får inn et parkeringsselskap, så
jeg anbefaler at du tar dette opp på stabsmøte/AU relativt raskt. Både skolen og
barnehagen kan ha kort som de kan gi til dem som skal parkere lenger enn 3 timer.
Menighetsrådet vedtok følgende:
Olsvik menighetsråd ber om at det settes opp et skilt med «parkering for besøkende til
kirken eller etter avtale.»
Dette er blitt gjort og i tillegg har vegvesenet satt opp skilt med parkering forbudt i veien
opp til kirken.
Vi har i den senere tid hatt store problemer med parkeringen ved kirken. Særlig gjelder
dette elever fra videregående, men også en del større lastebiler. Vi har god
kommunikasjon med skolens ledelse som oppfordrer oss til å sørge for at feilparkering gir
konsekvens, gjerne i form av borttauing.
Staben og AU ber om at saken drøftes på nytt i menighetsrådet.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd ønsker ikke å få inn et privat parkeringsselskap. Rådet ønsker
fortsatt god kommunikasjon med Olsvikåsen videregående skole som bør ha 6 -8 plasser
til elever. Menighetsrådet ønsker muligheten til å taue vekk biler som feilparkerer
gjentatte ganger. Dette må skje for bileiers regning. Konsekvensene må tydeliggjøres ved
skilting.
024/19 Olsvik menighetsråd 25.2.2019 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
025/19

Menighetsblad og sosiale medier
Menigheten trenger en plan for bruken av sosiale medier som Face-book,
Instagram etc. Hva skal legges ut her og hvor aktiv skal vi være. Hva vil vi med
hjemmesiden og hva slags profil ønsker man at menighetsbladet skal ha? AU har
bedt IKU om innspill til menighetsrådet.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd har drøftet saken, og ber IKU om et begrunnet forslag til helhetlig
plan, inklusiv et anslag over ressursbehov. (Økonomi, stillinger og markedsføring.)
025/19 Olsvik menighetsråd 25.2.2019 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

026/19

Dugnad
Det er tillyst dugnad ved kirken førstkommende lørdag. Det er først og fremst snakk om
rydding og stell av bed. Det kan også være aktuelt å se på barnehagens lekeplass. Vi ber
folk melde seg på til dugnaden. Kirketjener Bjørg Karin Husa har sagt seg villig til å stå
ansvarlig for arbeidet.
Dugnaden arrangeres lørdag 27. april kl. 11.00.

027/19

Konsertarrangement
Brith B Bjordal har videreformidlet tilbud om konsert i november med Kristin Minde. Det
forutsetter at menighetsrådet garanterer for eventuelt underskudd. Vi trenger et budsjett og
må også vite hvem som er ansvarlig for arrangementet.
AU er positive til at vi tar imot dette arrangementet under forutsetning av et godt budsjett.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd er positive til å ta imot konserten og ber Brith B Bjordal ta ansvar for
arrangementet. Menighetsrådet ønsker å få kirkemusikalsk utvalg aktivert og tar dette opp
på neste møte.
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027/19 Olsvik menighetsråd 25.2.2019 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
028/19

Endring av møtetid
Det foreslås å begynne menighetsrådsmøtet 23. mai kl. 20.00.
AU 4. juni flyttes til 11. juni.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd vedtar forslaget fra AU til utsettelse av møtetid 23. mai.
028/19 Olsvik menighetsråd 28.2.2019 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

029/19

Orienteringssaker
1. Årsmøtet (se vedlegg)
2. Barnehagen
3. Menighetsavdelingen/ungdomsrom – møblering
4. Kunst- og kulturkomiteen, plan for utsmykking, dåpsmugge m.m.
5. Givertjeneste, folder.
6. BKF, verdi- og måldokument
7. Fasteaksjonen
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