DEN NORSKE KIRKE
Olsvik menighet

PROTOKOLL FOR MENIGHETSRÅDSMØTET 03/21 - 18.03.2021
MØTE NR. 03/20
Dato:

24.03.2021

Vår ref:

21/00170-6

Møtedato
Sted

18.03.2021
Olsvik menighetssal

Disse møtte

Anette Fjæra Hermansen, Torill Andersen, Brith Barsnes Bjordal, Christer
van der Meeren, Martin A. Hunsager, Øivind Hovden, Sølvi Mostraum
Krabbedahl, Yngve Jørgensen, Mette Myklebust, Bodil Angelvik
Aina van der Meeren

Meldt forfall
Møtte ikke
Ellers møtte
Møteleder
Merknader

Tid
Saksnr.

19:00 – 22:00
019/21 - 028/21

Jessica Ann Kerr
Arthur M. Pilskog

Arthur M. Pilskog
Menighetsrådsleder

Jessica Kerr
Administrasjonsleder

Saker til behandling
019/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
020/21 Godkjenning av referat fra AU-møte 03/21
021/21 Godkjenning protokoll møte 02/21
022/21 Ny dato for strategisamling
023/21 Årsregnskap og fastsettelsesvedtak
024/21 Organisering og gjennomføring av Årsmøte 21.03.21
025/21 Organisering av kunst og kultur i Olsvik menighet
026/21 Stilling som vaktmester (husstyret)
027/21 Prosjekter i givertjenesten
028/21 Frivillighetsarbeid fremover

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:
019/21

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Godkjent uten merknad.

020/21

Godkjenning av referat fra AU-møte 03/21
Vedtak:
Godkjent uten merknad.

021/21

Godkjenning protokoll møte 02/21
Vedtak:
Godkjent uten merknad.

022/21

Ny dato for strategisamling
AU foreslår å ha samlingen fysisk i menighetssalen eller kirkerommet på en
lørdag. Forslåtte datoer til samlingen er 17.04. eller 24.04.
Vedtak:
Det inviteres til strategisamling 17.04. kl. 10–16. Dersom det ikke er mulig å ha
samlingen pga. restriksjoner, flyttes samlingen til 24.04 kl. 10–16.

023/21

Årsregnskap og fastsettelsesvedtak
Årsregnskapet ble sendt til revisoren og blir nå lagt frem for menighetsrådet for å
disponere overskuddet. Administrasjonslederen leder saken.
Vedtak:
Menighetsrådet tar regnskapet for 2020 til etterretning.
Menighetsrådet vedtar saksdokument 21/00178-1 som viser disponeringen av
overskuddet.

024/21

Organisering og gjennomføring av Årsmøte 21.03.21
Årsmøtet er på søndag etter MR-møte og det trengs å fordele oppgaver.
Agendaen orienterer seg etter teksten under fra Menighetsrådets håndbok.
«I alle sokn skal det kvart år haldast eit soknemøte der ein legg fram for
medlemmene årsrapport, rekneskap, arbeidsprogram og budsjett til orientering, jf.
kyrkjelova § 9.»
(Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd 2019-2023, side 50)
Leder: Arthur
Åpning: Arthur
Sekretær: Jessica
Oppgaver å fordele: To vitner, smittevernsansvarlig (Torill), vert som viser til
plassen (Torill), en som registrerer i døren (Mette), rigging av menighetssalen.

025/21

Organisering av kunst og kultur i Olsvik menighet
AU har utarbeidet forslag til vedtak angående organiseringen av kunst- og
kulturarbeidet. Forslaget blir presentert på menighetsrådsmøtet.
Vedtak:
1. Olsvikutstillingen er en del av Kulturfest. De organiseres og arrangeres
sammen, med én og samme økonomi.
Signatur menighetsrådsleder:

3 av 3
2. 25 % av menighetens andel av inntektene fra salgsutstillingen avsettes til
kirkens utsmykningsfond. Resten regnes med i inntektsgrunnlaget til
Kulturfest.
3. Menighetsrådet vedtar det fremlagte forslaget til mandat for
Kulturfeststyret med endringene som kom frem på møtet.
4. Menighetsrådet vedtar det fremlagte forslaget til mandat for
Utsmykningsutvalget.
026/21

Stilling som vaktmester (husstyret)
Stillingsstørrelse: 10% (3,75 timer i uken)
Avtaletyper: Fast stilling
Stillingskode: 5155 - Vaktmester
Vi må kunne disponere minst kr. 40.000,- hvert år for å kunne dekke denne
stillingen. Det er problematisk å dekke en stilling uten faste midler, og
administrasjonslederen anbefaler ikke dette.
Drøftingsspørsmål:
Hvordan kan dette finansieres?


Menighetsrådet vurderte å finansiere stillingen med leieinntekten fra
barnehagen.

Er frivillighetsarbeid et alternativ? Hvem kunne gjort dette hos oss?


Det anses som usannsynlig at dette arbeidet kan dekkes av frivillige.

Administrasjonslederen tar saken videre og forbereder søknaden og finansplan til
BKF.
027/21

Prosjekter i givertjenesten
Arbeidsgruppen for givertjeneste hadde sin workshop den 08.03.21 med åtte
personer til stede. Workshopen var veldig nyttig og oversiktlig, og vi gleder oss til
å utvikle en givertjeneste-kampanje.
For tiden har Olsvik menighet tre prosjekter i givertjenesten sin: «Frie midler»,
«Diakoni» og «Barn og unge». På workshopen ble vi gjort oppmerksom på at vi
er den eneste menigheten i Bergen som har tre prosjekter som givere kan velge å
øremerke gaven til. Oppdeling i flere prosjekter har både fordeler og ulemper, og
arbeidsgruppen ønsker at MR utreder fremgangsmåten før vi planlegger
kampanjen.
Menighetsrådet er enig i at arbeidsgruppen for givertjeneste jobber videre med
saken og finner en god løsning for Olsvik menighet.

028/21

Frivillighetsarbeid fremover
BKFs nedbemanning av frivillighetsressursen i staben gir anledning til å drøfte
arbeidet med frivillighet fremover.
Vedtak:
MR oppnevner en arbeidsgruppe som forbereder kartlegging for
frivillighetsarbeidet fremover på grunnlag av Øyvinds forslag. Arbeidsgruppen
består av Jessica, Martin, Øyvind og Brith.

Signatur menighetsrådsleder:

