DEN NORSKE KIRKE
Olsvik menighet

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR.1 - 20.01.2022
MØTE NR. 01/22
Dato:

21.01.2022

Vår ref:

22/00268-2 JFN

Møtedato
Sted

20.01.2022
Menighetssalen

Disse møtte

Brith Sissel Barsnes Bjordal; Torill Andersen; Øyvind Hovden; Sølvi
Mostraum Krabbedal; Arthur Pilskog; Anette Fjæra Hermansen; Yngve
Jørgensen; Martin Aalen Hunsager; Jon J. Nævdal
Mette Myklebust; Bodil Angelvik
Ingelin Margrethe Hoff Larsen; Randi Birkeli Mårtensson
Aina og Christer Van Der Meeren på Teams.
Arthur Pilskog

Meldt forfall
Møtte ikke
Ellers møtte
Møteleder
Merknader

Tid
Saksnr.

Arthur Pilskog
Menighetsrådsleder

19.00 – 22.20

Jon James Nævdal
Administrasjonsleder

Saksnr. Sakstittel:
001/22

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 01/22 den
20.01.2022

002/22

Godkjenning av protokoll møte 10/21 den 15.12.2021
Sak 077/21 ang. vikariat diakon, ble tatt opp til orientering og ble lagt til som sak
009/22.
Vedtak:
Med denne endringen godkjenner Olsvik menighetsråd protokollen fra møte
10/21 den 15.12.2021

003/22

Møtedager for AU og menighetsrådet i 2022
AU:

6. jan; 8. feb; 15. mars; 19. april; 1. juni: 23. aug; 20. sept; 1. nov

MR:

20. jan; 24. feb; 31. mars; 12. mai; 16. juni; 8. sept; 6. okt;

17. nov

Andre aktuelle datoer:
Basar 19. mars.
Årsmøte søndag 20. mars.
MR/Stab samling om tema 29. – 30. april til Alver hotell.

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:

Jon James Nævdal
+47 55593200
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004/22

MR/Stab samling 29. – 30. april, Alver hotell.
Forslag fra AU:
I vår vedtatte strategiplan står blant annet frivillighet oppført som
satsningsommråde. Forslag om å bruke helgen med dette som tema.
Vedtak:
Olsvik menighetsråd ber komiteen som jobber med frivillighet om å forberede
samtaleemner til helgen.
Det blir også en komite som forbereder rammen rundt helgen.

005/22

Økonomi.
Adm.leder gikk gjennom regnskapet for 2021 og presenterte forslag til
budsjettvedtak.
Olsvik menighet har de siste årene gått med underskudd og tært på fondsmidler.
Skal vi snu dette vil det medføre begrensninger på utgiftssiden.
Vedtak:
Olsvik menighetsråd vedtar at det settes opp et budsjett som går i balanse uten
bruk av fondsmidler.

006/22

Søknad fra KFUK-M og kulturskolen v/Sven-Ove.

Søknad om støtte til innkjøp av utstyr til «Redesign». (Redesign er et opplegg der
en syr om gamle klær).
«I samarbeid med KFUK-KFUM og Kulturskolen lurer vi på å tilby redesign-kurs
til våren. Er det ok for menighetsrådet, og er rådet interessert i å hjelpe til med
10.000 kroner i finansiering? Vi trenger ca. 30.000 til innkjøp av symaskiner og
materiell. Dette er basert på 10 deltakere, og vi kjøper inn etterhvert som vi ser at
det er interesse. Lønn til kursholder står KFUK-KFUM for, gjennom
deltakerbetaling. Resten av midlene vil vi søke om støtte til fra andre steder.»
Selve kurset er tenkt lagt i forkant av Ten-Sing med tanke på eventuell
rekruttering til koret.
Vedtak:
Olsvik menighetsråd ber administrasjonsleder se om det er mulig å finne midler til
å støtte søknaden med 10.000,- i budsjettet for 2022.
007/22

Orienteringssaker.
-

Søknad om tegne og graffiti-kurs.
o Ikke behov eller økonomi til dette pr. nå.
Årsmeldinger. Forslag til fordeling:
o Råd og tilsatte (Adm.leder)
o Statistikk og økonomi (Adm.leder)
Årsrapporter:
o Fra menighetsrådet (Arthur)
o Gudstjenestelivet (Martin)
o Diakonien (Heidi Merete)
o Diakonalt ungdomsarbeid i Bergen vest (DUA) (Yngve)
o Formiddagstreffene (Brith)
o Trosopplæring 0 – 18 år i Olsvik (Kateketene)
o Trosopplæring for voksne (Hans Petter)
Signatur menighetsrådsleder:
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o
008/22

Åpen barnehage (Michelle)
Sang og musikk (Rune – Brith – Sven-Ove – Lars Kristian)
Loddefjord I. KFUK – KFUM- speidere
Basarkomiteen (v/Eva)
Kunst og kultur (Yngve)
Menighetsbladet (Christer)

Valg av leder og nestleder.
Menighetsrådet velger leder og nestleder hvert år.
Vedtak:
Olsvik menighetsråd velger Arthur Pilskog som leder i menighetsrådet. Christer
Van Der Meeren velges til nestleder.
Enstemmig vedtatt.

009/22

Vikariat diakon.
Heidi Merete Baird går ut i permisjon i perioden 1. februar til 30. juni. I denne
perioden er det behov for en vikar og MR-leder har kontakt med en mulig
kandidat. Menighetsrådet må ta stilling til om de ønsker å gå inngå avtale med en
aktuell kandidat.
Vedtak:
Olsvik menighetsråd søker vikar når diakon Heidi Merete Baird er i permisjon i
perioden 1. februar til 30. juni.
Enstemmig vedtatt.

Signatur menighetsrådsleder:
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Protokollen sendes: staben, menighetsråd, sokneprest, prost og Bergen kirkelige fellesråd

Signatur menighetsrådsleder:

