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060/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent uten merknader.

061/21 Godkjenning av protokoll møte 07/21
Vedtak: Godkjent uten merknader.

062/21 Godkjenning referat AU-møte 08/21
Vedtak: Godkjent uten merknader.

063/21 Oppfølgning Mål- og tiltaksplan
Vi diskuterte ALLEMED-dugnad (https://www.allemed.no). Sentrale spørsmål: Er dette relevant for
oss? Hvordan gjøre oss nytte av dette?
Mette jobber videre med saken.

064/21 Høringsuttalelse om ny kirkelig organisering
Vi må bestemme om vi skal levere høringsuttalelse, og hvem som skal utarbeide den.
Informasjon finnes på https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/hoeringerfra-kirkeradet/h%C3%B8ring%20om%20ny%20kirkelig%20organisering/
BKF tar opp sin høringsuttalelse på fellesrådsmøte 27. oktober.
Vedtak: En gruppe bestående av Arthur, Sølvi, Yngve og Martin arbeider frem et forslag til
høringsuttalelse. Forslaget legges frem for vedtak på menighetsrådsmøtet i november.
Votering: Enstemmig vedtatt.

066/21 Orienteringssaker
•

Det ble orientert om adm.leder-situasjonen. Det kom reaksjon på at vi ikke har fått vikar når
vi er midt oppe i et så stort og «økonomisk tungt» arrangement som Kulturfest.

•

•

•
•
•

Eva G. Stokke-Zahl er ansatt som vikar for Sven-Ove Rostrup i 70% stilling som Kateket II.
Dette fordi Sven-Ove er overført til en prosjektstilling i BKF. Det ble reagert på at
menighetsrådsleder ikke var informert eller involvert i dette.
Tertialrapport og revidert budsjett:
o Dette skulle egentlig vært tatt opp som egen sak med vedtak (ref. sak 055/21), men
siden vi ikke har adm.leder som kan presentere og forklare tallene, ble det en
orienteringssak.
o Pga. pandemien ser det ut til at vi er bedre stilt enn forventet. På grunn av dette
samt den begrensede informasjonen vi har, velger menighetsrådet derfor å bare ta
den økonomiske situasjonen til orientering og ikke vedta et revidert budsjett.
Gudstjenesteordning. Vi vet ikke noe om dette foreløpig.
Bli med som bøssebærer på TV-aksjonen 24. oktober. blimed.no
Ønske om kontantoffer. Det var kontantoffer igjen de to forrige søndagene.

