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Olsvik menighet
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MØTE NR. 06/21
Dato:

02.08.2021

Vår ref:

21/00170-12

Møtedato
Sted

17.06.2021
Olsvik menighetssal

Disse møtte

Aina van der Meeren, Brith Barsnes Bjordal, Christer van der Meeren,
Martin Hunsager, Sølvi Mostraum Krabbedal, Torill Andersen, Yngve
Jørgensen, Øivind Hovden, Mette Myklebust, Bodil I. Angelvik, Ingelin
Margrethe Hoff Larsen
Anette Fjæra Hermansen, Jessica Ann Kerr
Arthur M. Pilskog
Adm.leder på ferie. Christer van der Meeren førte protokoll. Ingelin og
Øivind absenterte i løpet av sak 048/21.

Meldt forfall
Møtte ikke
Ellers møtte
Møteleder
Merknader

Arthur M. Pilskog
Menighetsrådsleder

Tid
Saksnr.

19:00
043-050

Jessica Kerr
Administrasjonsleder
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043/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
044/21 Godkjenning referat av AU møte 06/21
045/21 Godkjenning av protokoll for møte 05/21
046/21 Møteplan for menighetsrådet til høsten
047/21 Søknad om permisjon
048/21 Oppstart av frivillighetsprosjekt
049/21 Gudstjenester og offerliste til høsten
050/21 Orienteringssaker

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
Jessica Kerr
+47 55308138
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Saksnr. Sakstittel
043/21

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Godkjent uten merknader.

044/21

Godkjenning referat av AU møte 06/21
Vedtak:
Godkjent uten merknader.

045/21

Godkjenning av protokoll for møte 05/21
Vedtak:
Godkjent uten merknader.

046/21

Møteplan for menighetsrådet til høsten
Foreslåtte datoer til MR-møte:
 09.09
 14.10
 11.11
 09.12
AU-møter er tilsvarende 14 dager før MR-møte.
Vedtak:
Olsvik menighetsråd vedtar enstemmig de foreslåtte datoene for MR-møter i
høsten 2021.

047/21

Søknad om permisjon
Olsvik menighetsråd er positiv til at ansatte ønsker å øke sin kompetanse.
Følgende momenter kom frem under drøftingen:




Det var generell enighet i at søknaden er uklar og vanskelig å ta stilling til.
Spesifikt ble det etterlyst klarhet rundt hvor mange og hvilke dager det
trengs permisjon. Uten dette er det vanskelig å vite det økonomiske
omfanget av å innvilge lønnet permisjon.
Søknaden ble bl.a. diskutert i lys av bevilgninger til kompetanseøkning til
andre ansatte. Det kom også en kommentar om at søknaden er ikke
prinsipielt sammenlignbar med f.eks. søknad om studiestøtte fra kateket.

Vedtak:
Olsvik menighetsråd innvilger permisjon til Jannicke Eriksen for de dagene som
faller på gjennomføring av undervisning og praksis ifm. praktisk-pedagogisk
utdanning ved Høgskulen på Vestlandet fra og med høstsemesteret 2021 til og
med vårsemesteret 2023. Permisjonen innvilges som lønnet permisjon inntil kr.
15.000 brutto lønn per år over de to årene. Eventuell permisjon ut over denne
summen innvilges som ulønnet permisjon.
Votering: Vedtatt med 7 stemmer for, 2 avholdende.
048/21

Oppstart av «Prosjekt frivillighet i Olsvik menighet»
Presentasjon av soknepresten:
Signatur menighetsrådsleder:
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Menighetene i Bergen utfordres til å lage prosjekt for frivillighet og søke
BKF. Innvilges søknaden, vil en frivillighetskonsulent hjelpe oss i tre år
fremover.
En prosjektgruppe må i så fall oppnevnes for å utforme et slikt prosjekt. En
slik gruppe må være godt forankret i både stab og menighetsråd.
Jobben til menighetsrådet er å finne kandidater til denne gruppen.
Saksdokument fra møte i fellesrådet ble presentert, hvor det ble redegjort
ytterligere for prosjekt og søknad.

Momenter og innspill fra diskusjonen:
 Hva er et prosjekt? Det er veldig åpent.
 Det ble kommentert at vi må være opptatt av forkynnelse og troen. Vi må
ikke lage prosjekt bare for prosjektets del. Vi må virkelig ville det.
 Olsvik mangler frivillige mellom pensjonister og unge voksne. Vi trenger
flere frivillige. Det kan være godt med profesjonell hjelp til rekruttering.
 Hvis vi skal lage et prosjekt, så må vi først vite behovene våre. Primært
trenger vi kanskje flere frivillige.
 Hjertesukk: Vi trenger noen som kjenner menigheten og kan sitte her og
arbeide lokalt.
 Vi må ikke bli mer opptatt av prosjektet enn det vi skal oppnå med
prosjektet.
 Flere i rådet er optimistiske og ser på dette som en god ressurs og
mulighet til å forbedre frivillighet, som jo er fundamentet for mye av det vi
driver.
 Det har vært snakket om Vågsbygd-modellen i menighetsrådet tidligere.
Men det er ikke slik at dette nødvendigvis må være vårt prosjekt. Det blir
opp til prosjektgruppen.
 Det ble kommentert at første fase av prosjektet må være å hente inn
mange ideer og impulser som ikke er de ideene vi har nå. Gjerne et
fellesmøte med alle de fire konsulentene, og noe oppfølgning med én av
dem videre. Ikke så mange timer. Del to av prosjektet må komme senere,
basert på disse impulsene. Hvis vi lager et komplett prosjekt basert på
ideene vi har nå, så blir det fort varianter av de «samme gamle» tankene.
 Innspill til punktet over: Det er ikke sikkert vi trenger å be om
prosjektstøtte til «fase 1». Forståelsen er at konsulentene skal tilby slik
hjelp uansett.
 Vi må være forsiktig med å kopiere ideer fra menigheter vi ikke kan
sammenligne oss med, f.eks. Vågsbygd/Birkeland, som har andre
grunnlag for frivillighetsarbeid.
 Gruppen bør bestå av noen fra stab, menighetsråd, og andre.
 Hvem kan spørres? Hans Petter, Brith, Tove Stokke, Renate Hansen
Bønes, Vibeke Gjervik, Lotte W. Silnes. Hvis de ikke kan/vil, kanskje de
kan foreslå andre navn?
 Gruppen skal jobbe med å samle impulser og komme med forslag til
prosjekt.
 Når vi spør, må vi forklare godt hva det innebærer.
Vedtak:
Menighetsrådet i Olsvik vedtar enstemmig oppstarten av «Prosjekt frivillighet».
Det skal dannes en gruppe som skal starte arbeidet for å legge til rette for en ny
giv i frivillighetsarbeidet i Olsvik menighet. Fase 1 er å hente inn impulser på nye
måter å drive frivillighet på, og presentere mulige måter å gå videre på i
menighetens frivillighetsarbeid. Gruppen må gjøre seg kjent med BKFs tanker
Signatur menighetsrådsleder:
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rundt frivillighet, og bør organisere et møte med frivillighetskonsulentene ila.
september, hvor menighetsråd og stab også oppfordres til å delta. Gruppen
leverer en enkel plan for dette innledende arbeidet til menighetsrådsmøtet i
september (07/21). Videre skal gruppen utforme en skisse til videre arbeid i
prosjektet (de neste fasene), som skal senest være klar til menighetsrådets møte
i januar (01/22).
049/21

050/21

Gudstjenester og offerliste til høsten
Soknepresten har forberedt en liste over offer for høstens gudstjenester (vedlagt
innkallingen). Ca. halvparten av ofringene går til andre og halvparten til egen
virksomhet. Diverse avtaler har blitt tatt hensyn til under fordelingen.
Vedtak:
Olsvik menighetsråd vedtar det fremlagte forslaget til offerliste enstemmig.
Orienteringssaker
 Økonomikurs for MR 21. september
 Innspill til budsjett BKF med frist 20. september (jf. sak 046/20, møte
06/20)
 Akasia barnehager (se vedlegg)
 «Aksjon dåp»-samling er 30. september
 Ny fordeling av praktiske oppgaver som tidligere ble ivaretatt av
frivillighetskoordinatoren (se vedlegg)
 Mål- og tiltaksplan følges opp jevnlig fremover. Saken planlegges tatt opp
på første og tredje møte til høsten (07/21 og 09/21). Vi tar opp
satsningsområdene etter tur. Det foreslås å starte med «Diakoni».
 Oppnevning av Kulturfeststyret og leder for Olsvikutstillingen: Det
ble kommentert at Kulturfeststyret bør oppnevnes formelt før Kulturfest.
Det betyr at oppnevning må skje på første møte til høsten (07/21). Ingen
har meldt seg for å ta over lederansvaret for Olsvikutstillingen.
Kulturfeststyret jobber med en alternativ løsning, og tar sikte på å levere
forslag til løsning til AU-møtet i august.
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