DEN NORSKEKIRKE
Olsvik menighet

Dato:

20.06.2019

Vår ref:

19/00259-6

Deres ref:

Olsvik - Protokoll fra menighetsrådsmøte 05/2019 - 20.6.2019
Møtedato:
Møtested:

23.5.19
Olsvik menighet, møterom

Disse møtte:

Arthur M Pilskog, Brith B Bjordal, Yngve Jørgensen, Anette F
Hermansen, Ingelin Hoff-Larsen, Bodil I Angelvik, Bjarte Husa,
Gunnar Kolaas,
Øyvind Sundfør Stokke-Zahl, LarsKristian Stendahl Gjervik, Annie O
Schaug, Arne Tandberg
Ida Doksæter
Bjarne B L Andersen
Arthur M Pilskog
Bevertning ved Bodil og Ingelin, åpning ved Arthur

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

Møtetid: 19.00 –21.45
Saksnr.: 039/19 –046/19

Med vennlig hilsen

Arthur M Pilskog
Menighetsrådsleder

BjarneB L Andersen
Administrasjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Saksnr.
039/19
Sak nr.

Sakstittel:
Godkjenning av innkalling og sakliste
030/19 Olsvik menighetsråd 23.5.2019 Votering:
Innkalling og sakliste ble enstemmig vedtatt.

Postadresse:

E-post:
Web:
Org.nr.:

Telefon:
Telefaks:

Saksbehandler
Bjarne Andersen
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040/19

Godkjenning av protokoll nr. 04/2019, menighetsrådsmøte 23.5.2019
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner møtebok nr. 04/19 fra menighetsrådsmøtet
torsdag 25.4.2019.
040/19 Olsvik menighetsråd 20.6.2019 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

041/19

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 11.6.2019
041/19 Olsvik menighetsråd 20.5.2019 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt

042/19

Kirkevalg 2019
Det praktiske på valgdagen. I tillegg til at det skal være to personer til stede
ved forhåndsstemming må vi ha folk til å rigge valglokalene. Videre må
valglokalene bemannes med minst tre personer til enhver tid på valgdagen.
Menighetsrådet må stille for opptelling når valglokalene stenger.
Administrasjonsleder legge fram planer og lister så langt.
AU tar seg av det videre arbeid og de videre oppnevninger.
Staben kan benyttes som stemmemottakere.
Foreløpig vaktliste legges ved protokollen.

043/19

Budsjettinnspill, BKF
Olsvik menighetsråd vil komme med følgende innspill til BKF angående
budsjett 2020 og økonomiplan 2021 – 2024:
1. Stillinger.
Olsvik menighet har i mer enn ti år lønnet diakon i 50 % stilling på
innsamlede midler. Menigheten er en stor menighet og behovet for
diakonale tjenester, ikke minst innen besøkstjeneste, er stor. Dette
kommer også tydelig frem i levekårsundersøkelsene. Menigheten har
det siste året sett en betydelig økning både i behov for besøk, men
også i antall personer som ønsker å besøke.
Olsvik menighet har klart å lønne denne stillingen, men det er krevende
og vi mener at en tildeling til vår menighet nå er på sin plass.
2. Bygg og eiendom.
Vi vil igjen spille inn at Olsvik kirke har behov for nytt gulv i kirkerommet
til erstatning for gulvflisene som stadig sprekker og blir stadig
vanskeligere å erstatte. Kirken trenger også å erstatte stolene som nå
er svært slitt. Uteområdet er fortsatt ikke fullstendig rehabilitert. Det
foreligger planer.
I kirken er det heis fra kirkerommet og ned i menighetsavdelingen. Det
er imidlertid vanskelig for forflytningshemmede å komme til her på
grunn av tunge dører og terskler. For å sikre en universell adkomst til
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hele bygget bør dette utbedres.
3. Enøk-tiltak.
Vi vil også minne om at menighetsrådet tidligere har sagt seg villige til
at Olsvik kirke bør kunne være aktuell for alternative energikilder.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd vedtar forslaget til budsjettinnspill til BKF
043/19 Olsvik menighetsråd 20.6.2019 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt
044/19

Bispevisitas
Vi har fått muntlig beskjed om at biskopen ønsker å gjennomføre visitas i
Olsvik menighet i uke 4 2020. (Onsdag 22, torsdag 23. og søndag 26. januar.)
Soknepresten innledet til denne saken. Hva ønsker menighetsrådet å løfte fram
i forbindelse med visitasen?
Det må ryddes plass til møte med stab og til et menighetsrådsmøte. Det kan
være aktuelt med et møte med lærere.
DUA kan også være et aktuelt tema. Dette sier også noe om vårt gode
samarbeide med Loddefjord. Hva med områdesatsingen og unges livsvilkår?
Idrettslagene? MOLA?
Ikke glem å involvere det «nye» menighetsrådet.
I tillegg til soknepresten vil Yngve og Arthur være med å forberede.
Saken tas opp igjen på første møte etter sommerferien.

045/19

Bruk av logo
Fra Bodil Angelvik har vi fått følgende innspill:
«Den nye logoen til kirken er kjempefin. Men når vi nå skal sende ut brev
vedrørende Kulturfest kommer ikke «Olsvik kirke» med på logoen. Det hadde
vært fint om MR kunne drøfte og evt. gjøre vedtak om hvordan og hvilken logo
som skal stå på alle utsendelsene fra kirken. Jeg tenker at logoen med «Olsvik
kirke» må være overordnet og stå på alle brev slik som vi hadde bilde av kirken
tidligere.»
Menighetsrådet drøftet saken der følgende synspunkter kom frem:
Det vil alltid være viktig at brev og publikasjoner viser tydelig at de kommer fra
Olsvik kirke. (Dette var det full enighet om.)
I tillegg til dette fikk vi disse innspillene:
Olsvik menighetsråd anser de to blå strekene som det viktigste element i vår
logo. Underavdelinger som Kulturfest kan benytte andre tekster. Den normale
bruken vil være «Olsvik kirke».
Alternativt: Når menigheten, menighetsrådet og dens underavdelinger bruker
logo skal denne alltid inneholde teksten «Olsvik kirke».
Alternativt tillegg: en enkel tekst kan føyes til under.
Alternativt tillegg 2: Kulturfest kan benytte logoen med teksten Kulturfest i
stedet for «Olsvik kirke»
Inntil videre fortsetter vi å benytte logoen i farger slik den har vært brukt den
siste tiden.
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Orienteringssaker
1.
2.
3.
4.

Barnehagen
DUA, referat vedlagt innkallingen.
Kirkeeiendommer etter hjemmelsoverføring
Prestesituasjonen

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

