DEN NORSKE KIRKE
Olsvik menighet

OLSVIK - PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE 05/20 DEN
11.06.2020
MØTE NR. 05/20
Dato:

11.06.2020

Vår ref:

20/00201-10 JFN

Møtedato
Sted

14.05.2020
Menighetssal

Disse møtte

Øyvind Hovden; Torill Andersen; Bodil Ingebjørg Angelvik; Ingelin Hoff
Larsen; Christer van der Meeren; Aina van der Meeren; Mette Myklebust;
Brith Barsnes Bjordal; Yngve Jørgensen; Sølvi Mostraum Krabbedal; Arthur
Pilskog; Gunnar Kolaas.
Anette Hermansen:

Meldt forfall
Møtte ikke
Ellers møtte
Møteleder
Merknader

Tid
Saksnr.

19.00

Jon F. Nævdal
Arthur Pilskog

Arthur Pilskog
Menighetsrådsleder

Jon Funder Nævdal
Administrasjonsleder

Saksnr. Sakstittel:
031/20

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Det kom to kommentarer til innkallingen.
Ingelin Hoff Larsen hadde sendt saksinnlegg til sak 033/20 som ikke var kommet
med i innkallingen. Dette saksinlegget er sendt til alle medlemmer i MR og vil bli
tatt med i diskusjonen i saken.
Referat fra AU møter i april og mai var ikke videresendt til menighetsrådet. Disse
blir sendt i ettertid. AU møtene har kun dreiet seg om forberedelser til
menighetsrådsmøter.
Det kom inn to saker som ble lagt til sakslisten.
Sak 037/20Basarkomiteen.
Sak 038/20 Strategisamling.
Med disse kommentarene og tilleggssakene, godkjenner Olsvik menighetsråd
innkalling og saksliste til møte 05/20 den 11.06.20
Enstemmig godkjent.
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Saksbehandler
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032/20

Godkjenning av protokoll møte 04/20 den 14.05.20
Kommentar:
Yngve Jørgensen’s navn hadde blitt utelatt fra ‘Meldt forfall’ fra møte 04/20.
Navnet blir satt inn i protokollen før arkivering.
Med denne kommentaren godkjenner Olsvik menighetsråd protokoll fra møte
04/20
Enstemmig godkjent.

033/20

Forslag til endret struktur på komiteer i Olsvik.
Øyvind Stokke-Zahl hadde sendt inn forslag til omorganisering av utvalg og
komiteer innenfor kirkemusikk, kunst og kultur . Forslaget ble presentert i
innkallingen til menighetsrådsmøte 14. mai. 20.
Forutsetning for behandling i MR er uttalelse fra alle berørte komiteer. MR har
ansvar for hvilket mandat hver komite skal ha. Mandatene kan endres ved behov.
MR skal utnevne medlemmer i utvalg og komiteer.
Vedtak:
Forslaget sendes tilbake til komiteene med svarfrist 21. september for behandling
i MR 30. september. MR’s representant i komiteene videresender Øyvinds forslag
til sine respektive komiteer.

034/20

Møtedatoer i høst.
NB! Møtene vil foregå på onsdager da Alpha-kurs bruker torsdager.
AU: 24/8; 22/9; 20/10; 17/11
MR: 2/9; 30/9; 4/11; 2/12
Konfirmasjonsdatoer: helgen 5. og 6. september; og søndag 13. september
Kulturfest Olsvik 10. – 17. oktober.

035/20

Semesterstart og avskjedsgudstjeneste med sokneprest Gunnar Kolaas 30.
august.
Vedtak:
MR ber Arthur, Anette og Yngve om å danne komite.

036/20

Oppstart av diakonale tilbud i menigheten til høsten
Skriftlig orientering fra diakon Heidi-Merethe Baird om muligheter og
begrensninger.
Ut ifra gjeldende retningslinjer fra myndighetene, vil diakonen vurdere hvilke
aktiviteter som kan startes opp og på hvilken måte.
Formiddagstreff har høyeste prioritet, deretter åpen kafe, arbeid rundt diakoniens
dag, blomsterutleveringer, arbeid på Frieda Fasmer, sorgarbeid, besøkstjeneste
og kirkebenken. Med i vurderingen blir også hvor mye menigheten trenger å
bruke diakonen som en ekstra hånd på gudstjenester til høsten, om det trengs
ekstra stabsressurser der.
Orienteringen mottatt med takk.

Signatur menighetsrådsleder:
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037/20

Basarkomiteen.
Basarkomiteen spør om det på grunn av de retningslinjer som foreligger, kan
benytte kirkerommet til basaren. Dette vil gi plass til flere deltakere enn i
menighetssalen. AU vil behandle denne henvendelsen.

038/20

Strategisamling.
Den planlagte strategisamlingen på Alver hotell ble utsatt da koronapandemien
brøt ut. Ny samling planlegges på nyåret samme sted, av økonomiske hensyn.
Innhold må forberedes på nytt.

039/20

I løpet av august og september er ny adm.leder Jessica Kerr og ny sokneprest
Martin Aalen Hunsager på plass. AU vil sammen med stab tidfeste et fellesmøte i
løpet av høsten.
Orientering
Åpen barnehage åpner 17.08.2020

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

Signatur menighetsrådsleder:

