DEN NORSKE KIRKE
Olsvik menighet

PROTOKOLL FOR MENIGHETSRÅDSMØTE 01/21 - 21.01.2021
MØTE NR. 01/21
Dato:

21.01.2021

Vår ref:

21/00170-2

Møtedato
Sted

21.01.2021
Olsvik menighetssal

Disse møtte

Aina van der Meeren, Anette Fjæra Hermansen, Arthur M. Pilskog, Brith
Barsnes Bjordal, Christer van der Meeren, Jessica Kerr, Martin Hunsager,
Mette Myklebust, Sølvi Mostraum Krabbedal, Yngve Jørgensen
Erik Iden (digitalt på Teams)
Arthur M. Pilskog
Varameldlemmer ble oppfordret til å ikke delta pga. smittevern

Meldt forfall
Møtte ikke
Ellers møtte
Møteleder
Merknader

Tid
Saksnr.

Arthur M. Pilskog
Menighetsrådsleder

19:00 – 22:00
001 – 010

Jessica Kerr
Administrasjonsleder

Saker til behandling
001/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
002/21 Godkjenning av AU-referat 01/21
003/21 Godkjenning protokoll møte 07/20 og 09/20
004/21 Presentasjon prosjekt givertjeneste /v Erik Iden
005/21 Valg av menighetsrådsleder og nestleder
006/21 Godkjenning av midlertidlig årsregnskapsrapport for 2020
007/21 Årsmelding 2020
008/21 Offerliste i gudstjenesteplanen for våren 2021
009/21 Orienteringssaker
010/21 Eventuelt

Postadresse:
Olsvikåsen 109
5183 OLSVIK

E-post:
olsvik.menighet.bergen@kirken.no
Web: https://olsvik-kirke.no/
Org.nr.:970 558 780

Telefon: +47 55308170

Saksbehandler

Telefaks:

Jessica Kerr
+47 55308138
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Saksnr. Sakstittel:
001/21

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Godkjent med merknad om at innkallingen burde ha en sak på slutten som heter
«Eventuelt».

002/21

Godkjenning av AU-referat 01/21

003/21

Vedtak:
Godkjent uten merknad.
Godkjenning protokoll møte 07/20 og 09/20

004/21

Vedtak:
Godkjent med merknad om å redigere skrivefeil på den siste orienteringssaken.
Presentasjon prosjekt givertjeneste /v Erik Iden
Erik Iden er invitert til menighetsrådsmøtet for å presentere prosjekt givertjeneste.
Dette skal gi menighetsrådet et førsteinntrykk på prosjektets omfang
og tilpasning til Olsvik menighet. I tillegg blir fundamentet for den videre
oppbyggingen av givertjenesten lagt.
Menigehtsrådet ser positivt til dette. Det opprettes en arbeidsgruppe med
foreløpig Christer, sokneprest og administrasjonsleder som inviterer flere til å
være med.

005/21

Valg av menighetsrådsleder og nestleder
Det skal velges menighetsrådsleder og nestleder for ett år. Administrasjonsleder
leder saken og avstemningen. Nåværende leder er Arthur M. Pilskog, nåværende
nestleder er Christer van der Meeren.
Vedtak:
Arthur M. Pilskog ble enstemmig valgt som menighetsrådsleder: 9 stemmer
Christer van der Meeren ble enstemmig valgt som nestleder: 9 stemmer

006/21

Godkjenning av midlertidlig årsregnskapsrapport for 2020
Administrasjonsleder presenterte nøkkeltall i regnskapet.
Ved godkjenning av årsregnskapet blir dette sendt over til revisoren, etter
revisjonen blir årsregnskapet fastsatt på et senere møte. Dekning for under- eller
overskudd blir behandlet samtidig i disposisjonsvedtaket.
Vedtak:
Godkjent med noen få merknader om formatet av årsregnskapet og
ansvarsområdet «Konfirmater». Administrasjonslederen tar merknadene videre til
regnskapsføreren.

007/21

Årsmelding 2020
Innsendinger til årsmelding:




Åpning – Arthur
Råd og Tilsatte / Menighetes liv – årsrapporter / Økonomi – Jessica
Gudstjenesteliv – Martin
Signatur menighetsrådsleder:
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Diakonien – Heidi Merete
DUA – Eli og Stine
Formiddagstreff – Brith
Trosopplæring – Hans-Petter
Åpen Barnehage – Jan Frode og Michelle
Konserter – Rune
Tweenies – Marita
TenSing – Styret TenSing
Colle Voca – Styret CV
SMIL-Kollektivet – Lars Kristian
KFUK/KFUM speidere – Margith
Basar – Basarkomiteen /v Tove
Kulturfest – Kulturfestkomiteen /v Yngve
Kunst og Kultur – KK-Komiteen /v Reidun
Menighetsblad – Christer

Formatering: Administrasjonsleder
Korrektur: Christer van der Meeren
Vedtak:
Godkjent med noen få merknader som administrasjonslederen samlet inn.
008/21

Offerliste i gudstjenesteplanen for våren 2021
Soknepresten har forberedt gudstjenesteplanen ut våren 2021. Ofringer som er
satt opp ivaretar gudstjenestens formål, div. forpliktelser og prinsipper.
Vedtak:
Godkjent med merknad om at Tensing skal få offer på konfirmantgudstjenesten
de er med på.

009/21

Orienteringssaker







Nåværende komiteer og utvalg: AU, gudstjenesteutvalg, diakoniutvalg,
basar-komité, undervisningskomite, kirkemusikalsk utvalg, Kunst- og
kulturkomité, Hovedkomité for Kulturfest, Menighetsbladets redaksjon,
Informasjons- og kommunikasjonsutvalg, Trosopplæringsutvalg, Hus- og
eiendomsutvalg (ikke i funksjon).
Program for strategisamlingen på Alver hotel: 12.-13. februar
KULTURPRISEN og PIONÉRPRISEN 2021: Hvem vinner Kulturprisen og
Pionérprisen 2021? I fjor vant Olsvik kulturprisen for vår Kulturfest! Frist
for å nominere kandidater er 1. mars.
Nærmere presentasjon av prisene finner dere på BKF sin nettside:
https://kirken.no/nbNO/fellesrad/Bergen/oppslagstavle/nominer%20kandidater%20til%20bkfs
%20priser%202021/
Vennligst meld inn til administrasjonslederen innen fristen dersom du
ønsker å registrere en nominering til Pionér- eller Kulturpris, det kreves
begrunnelsen for nominasjonen.
Tips fra staben: https://fb.me/e/1v7EygFkq
"Hvordan inkluderer vi de som vi vet at faller utenfor fritidsaktiviteter?"
ALLEMED v. NDFU inviterer til den årlige ALLEMED-konferansen!*
Signatur menighetsrådsleder:
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Bli med oss på årets heldigitale konferanse som streames live fra
Nationaltheatret Konferansesenter, med mange spennende gjester og
innlegg på programmet. Sammen skal vi forsøke å svare på hva vi kan
gjøre for å nå de som vi vet at faller utenfor.
Arrangementet er aktuelt for alle som jobber med, brenner for og ønsker å
inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter!
010/21

Eventuelt
-

Hvordan var vi menighet under koronasituasjonen? Det bør jobbes med
og lages en rapport e.l. om dette.
Nedbemanningssitusjonen i BKF som påvirker frivillighetskoordinatorstillingen, som er 35% i Olsvik. Det skal opprettes fire 100% stillinger for
alle menigheter i Bergen.
Yngve orienterte menighetsrådet om at valgene for den nye
liturgien ikke var gode og at de var vanskelig å jobbe med.

Signatur menighetsrådsleder:

