DEN NORSKEKIRKE
Olsvik menighet

Dato:

31.10.2019

Vår ref:

19/00259-14

Deres ref:

Olsvik - Protokoll fra konstituerende menighetsrådsmøte 09/2019 31.102019
Møtedato:
Møtested:

31.10.19
Olsvik menighet, møterom

Disse møtte:

Mette Myklebust, Arthur M Pilskog, Yngve Jørgensen, Christer van der
Meeren, Anette F Hermansen, Brith B Bjordal, Sølvi Mostraum
Krabbedal, Aina van der Meeren, Gunnar Kolaas,
Torill Andersen, Øivind Hovden
Ingelin Hoff-Larsen, Bodil I Angelvik, Randi Birkeli Mårtensson

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

Møtetid: 20.00 –22.00
Saksnr.: 069/19 –074/19

Bjarne B L Andersen
Arthur M Pilskog
Åpning Arthur

Med vennlig hilsen

Arthur M Pilskog
Menighetsrådsleder

Bjarne B L Andersen
Administrasjonsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksnr.

Sakstittel:

069/19

Godkjenning av innkalling og saksliste
069/19 Olsvik menighetsråd 31.10.2019 Votering:
Det ble meldt en ekstra sak under eventuelt Menighetsrådet vedtok å behandle
denne saken med løpende nytt saksnummer (074/19) Med dette ble innkalling og
sakliste enstemmig vedtatt.

070/19

Konstituering, valg av leder, nestleder
Det skal velges menighetsrådsleder og nestleder for ett år. Administrasjonsleder
ledet saken og avstemningen.
Det ble foretatt skriftlig valg på leder. Det var en kandidat. Opptellingen viste:
Arthur M Pilskog: ni stemmer
Arthur M Pilskog er dermed valgt til leder for Olsvik menighetsråd for ett år.

Postadresse:

E-post:
Web:
Org.nr.:

Telefon:
Telefaks:

Saksbehandler
Bjarne Andersen
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Det ble foretatt skriftlig valg på nestleder. Det var to kandidater: Christer van der
Meeren og Brith B Bjordal. Opptellingen viste:



Brith S B Bjordal: fire stemmer
Christer van der Meeren: fem stemmer

Christer van der Meeren er dermed valgt til nestleder for Olsvik menighetsråd for
ett år.
071/19

Valg på representant til BKF med varamedlem
Det skal velges medlem til Fellesrådet (BKF) for valgperioden. Det skal også
velges et varamedlem.
Det var to kandidater:
Brith B Bjordal og Sølvi M Krabbedal. Det ble foretatt skriftlig valg
Opptellingen viste:
Sølvi Mostraum Krabbedal: 6 stemmer
Brith B Bjordal: 3 stemmer
Sølvi Mostraum Krabbedal er dermed valgt til Olsvik menighetsråds representant
i fellesrådet med Brith B Bjordal som vararepresentant.

072/19

Valg på arbeidsutvalg
Olsvik menighetsråd har i siste periode hatt et saksforberedende arbeidsutvalg
som også kan fatte enkle vedtak i saker som anses som kurante eller som det er
praktisk at et arbeidsutvalg tar seg vav på vegne av menighetsrådet.
Arbeidsutvalget har bestått av rådets leder og nestleder, sokneprest, BKFrepresentant og administrasjonsleder.
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd oppnevner rådets leder og nestleder, sokneprest, BKFrepresentant og administrasjonsleder til å utgjøre menighetsrådets arbeidsutvalg.
AU gis fullmakt til å ta seg av kurante saker. Avgjørelser i AU skal refereres i
påfølgende menighetsrådsmøte.
072/19 Olsvik menighetsråd 31.10.2019 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

073/19

Orienteringssaker

Siden dette er det første møtet i nytt menighetsråd ble det bli gitt en
omfattende orientering som blant annet vil inneholde informasjon om:
 Ulike planer og reglementer
 Strategi og strategisamling
 Diverse kontaktpersoner
 Råd og utvalg
 Misjonsavtale(r)
 Åpen barnehage
 Økonomi og budsjett, givertjeneste
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074/19

Ofringer
Visitas
Sosiale medier
Ansatte og stillinger, administrasjonsleder

Neste menighetsrådsmøte
På grunn av kollisjoner ble det foreslått å flytte neste menighetsrådsmøte
Forslag til vedtak:
Neste møte i Olsvik menighetsråd flyttes fra 12. desember til torsdag 21.
november.
072/19 Olsvik menighetsråd 31.10.2019 Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

