Protokoll menighetsrådsmøte 07/21 – 09.09.2021
Møtedato: 09.09.2021
Tid: kl. 19:00–22:05
Sted: Olsvik kirke, menighetssal
Åpning ved: Brith
Servering:
Saksnr.: 051–059
Disse møtte: Bodil, Ingelin, Yngve, Mette, Anette, Arthur, Torill, Sølvi, Brith, Nobu, Aina, Christer
Meldt forfall: Jessica
Møtte ikke: Brith
Ellers møtte:
Møteleder: Arthur M. Pilskog
Protokollfører: Christer van der Meeren
Merknader: Christer førte protokoll. Ny sak 059/21 ble behandlet etter sak 057/21. Arthur
absenterte i løpet av sak 059/21.

051/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
Det ble meldt én sak til eventuelt. Saken tas opp med nytt løpende saksnummer. Det kom også inn
noen orienteringssaker.
Med denne endringen ble innkallingen og sakslisten godkjent.

052/21 Godkjenning protokoll fra møte 06/21
Vedtak: Godkjent uten merknader.

053/21 Godkjenning referat fra AU-møte 07/21
Menighetsrådet ble spesielt orientert om sak 037/21.
Vedtak: Godkjent uten merknader.

054/21 Prosjektgruppe for frivillighet
•
•
•

•
•

Gjertrud Saltnes og Kristin Stensland har takket ja til å være med i gruppen.
Det kom frem nye navn. Brith, som leder for gruppen, spør alle potensielle medlemmer.
Det ble fremhevet viktigheten av å få innspill fra folk utenfor menighetsliv, for å få impulser
på frivillighet fra andre sektorer (korps, idrett, Røde kors, osv.). Enten ved at personer med
slik bakgrunn inviteres til å bli med i gruppen, eller ved at gruppen inviterer relevante
personer til et møte hvor de kan snakke om frivillighet.
Gruppen og «spørrelisten» har en betydelig overvekt av kvinner; det er ønskelig med noen
menn også.
Menighetsrådet ønsker en statusrapport på møtet i november (orienteringssak).

055/21 Økonomisaker
Forslag til vedtak:
Innspill til budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2026 vedtas uten merknader.

Pga. forfall fra adm.leder utsettes tertialrapport og revidert budsjett til neste møte, og tas opp med
nytt løpende saksnummer.
Votering: Enstemmig vedtatt.

056/21 Oppfølgning Mål- og tiltaksplan
•
•

•

Ansvarlig for «Promotere sorggruppe» endres til «Diakon/prest» etter forespørsel fra
diakoniutvalget.
Vi gikk gjennom punktene og gjorde opp status på diakonale tiltak. Det bør legges inn en
status-kolonne. De ansvarlige bør levere en kort formulering til denne. Punkter for det som
menighetsrådet er ansvarlig for:
o ALLEMED: Menighetsrådet må vite hva ALLEMED-dugnaden er. Lese på allemed.no.
o 100% menighetsdiakon – vi nevner dette regelmessig for BKF via budsjettinnspill.
o Hvordan kan vi styrke diakoniutvalget? Ses i lys av satsningsområdet «Frivillighet» og
arbeid der.
Annet som kom frem ang. punkter andre er ansvarlige for:
o Arbeid med psykisk utviklingshemmede: Foreløpig går dette som vanlig v/ diakon.
o Sorggruppe for unge: Kommer ikke til å skje ila. høsten pga. pågående/kommende
strukturelle endringer i DUA. Avventer endringene før vi tar dette videre.
o Telefontjeneste: Diakoniutvalget driver med dette under pandemien som en del av
besøkstjenesten.

057/21 Oppnevning av Kulturfeststyret og leder for Olsvikutstillingen
Kulturfeststyret har opprettet en gruppe som skal lede Olsvikutstillingen. Gruppen består av Gro
Renate Rostrup, Aina van der Meeren, Cathrine Mørner og Bjarte Hansen.
Kulturfeststyret består av:
•
•
•
•
•
•
•

Yngve Jørgensen, styreleder
Øyvind S. Stokke-Zahl, produksjonsansvarlig
Sven-Ove Rostrup, bookingansvarlig
Gro Renate Rostrup, utstillingsansvarlig
Adm.leder, økonomiansvarlig/sekretær
Lise Zsák, sponsor/støtte
PR/markedsføring er ikke besatt, oppgavene deles av andre styremedlemmer

Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner den nye løsningen for ledelse av Olsvikutstillingen. Videre
oppnevnes Kulturfeststyret for to år med de nevnte medlemmene.
Votering: Enstemmig vedtatt.

058/21 Orienteringssaker
I tillegg til det som stod i innkallingen:
•

Yngve, Nobu og Øyvind deltok på møte om ny kirkelig organisering 06.09. Frist 1. desember
for høringsuttalelse. Menighetsrådsmedlemmene bør få relevante sakspapirer, og saken bør
tas opp på neste menighetsrådsmøte for å finne ut om vi skal sende inn høring.

•

•

Etter samlingsgudstjenesten på søndag kom det ønske om en kirkevert i rommet som
anviser plasser og passer på avstand/smittevern. Kommentar fra møtet: Vi gir tydelig
beskjed, men kan det er den enkeltes ansvar å passe på.
Arrangement med Gudbrandsen/Kolve 26. september kl. 19 må annonseres tydelig,
ettersom dette er lenge før resten av Kulturfest.

059/21 Avlysning av arrangementer i Kulturfest
Så lenge meteren skal holdes er det plass til maks ca. 120–150 personer, som begrenser
billettinntekter. Smittevernstiltak kan åpne seg opp innen Kulturfest, men det er usikkert. Den
største konserten er allerede avlyst (riktignok av andre grunner). Spørsmålet er om flere
arrangementer skal avlyses. Vil menighetsrådet være med på å risikere at uken går med et mulig
betydelig underskudd?
•
•
•

Positivt at menighetsrådet spørres!
Vi har dessverre ikke noen veldig konkrete tall på størrelsen på det mulige underskuddet nå
på møtet. Det ble forespeilet at vi risikerer minst 50 000, kanskje i overkant av 100 000.
Det kom en reaksjon på usikkerheten i budsjettet.

Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd takker Kulturfeststyret for det gode arbeidet de gjør i en vanskelig tid, og
ønsker at Kulturfest arrangeres mest mulig som planlagt.
Votering:
8 for, 1 avholdende.

