DEN NORSKE KIRKE
Olsvik menighet

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR.5 - 15.09.2022
MØTE NR. 05/22
Dato:

15.09.2022

Vår ref:

22/00268-10 JFN

15.09.2022
Menighetssalen

Disse møtte

Christer van der Meeren; Aina van der Meeren; Mette Myklebust; Yngve
Jørgensen; Anette Fjæra Hermansen; Torill Andersen; Arthur Pilskog; Brith
Sissel Barnes Bjordal; Øivind Hovden; Ingelin M. Hoff Sundby-Larsen; Bodil
Angelvik; Nobu Imazu og Jon J. Nævdal
Sølvi Morstraum Krabbedal

Meldt forfall
Møtte ikke
Ellers møtte
Møteleder
Merknader

Tid
Saksnr.

18.00 – 21.00

Møtedato
Sted

Arthur Pilskog
Christer og Aina deltok på møtet til ca.19.30 etter avtale.

Arthur Pilskog
Menighetsrådsleder

Jon James Nævdal
Administrasjonsleder

Saksnr. Sakstittel:
30/22

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 05/22 den
15.09.2022

31/22

Godkjenning av protokoll fra møte 04/22
Vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner protokollen fra møte 04/22 den 16.06.2022

32/22

Søknad fra kulturfestkomiteen.
Søknaden om midler til maling og fornying av bord og duker. Maling ved dugnadsinnsats.
Oppussing estimeres til 5000,-.
Vedtak:

Olsvik menighetsråd bevilger 5000,- til maling og fornying i menighetssalen.
Midlene vil være tilgjengelig til bruk pr. i dag til frivillige som ser seg i stand til å
gjøre en innsats.
33/22

Ny kaffemaskin til storkjøkkenbruk.
Bakgrunn: Ønske fra flere grupper i menigheten (og leietakere) om kaffemaskin med
større kapasitet. Det er innhentet tilbud fra Culina Bergen Storkjøkken AS.

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

2 av 2

Vedtak:
Menighetsrådet går inn for å investere i ny kaffemaskin på kjøkkenet i kjelleren.

Dekning av investeringen hentes fra fond - åpen barnehage.
34/22

Valgkomite for 2023
Arbeidet med å danne en valgkomite for menighetsrådsvalget i 2023, må
begynne nå. Det bør velges en ny komite i høst.

35/22

Vedtak:
Menighetsrådet ber AU foreslå kandidater til en nominasjonskomite.
Orienteringssaker
-

Olsvik TenSing.
Gospelnight
Kulturfest
Bjørg Karin permisjon fra Olsvik

Kommentar:
Samtale der ulike syn på ledelsens oppfølging av Gospelnight, korkveld under
kulturfestuken og generelt hvordan ledelsen har håndtert denne saken og
vedtaket. Samtalen var ikke ment å ende opp i noe vedtak, men det kom frem
kritikk av ledelsens håndtering. Ledelsen innrømmer at kommunikasjonen kunne
vært bedre og mer direkte.

36/22

Ledelsen i Olsvik menighet har valgt å avlyse Kulturfest 2022.
Ledelsen bestående av sokneprest, administrasjonsleder og menighetsrådsleder.
Kirkekaffe.
Liv Berit hadde sendt inn forslag til retningslinjer for tillaging av kirkekaffe.
Vedtak:
Administrasjonsleder bes om å finne et egnet sted for lagring av innkjøp til
kirkekaffe, samt en ordning for innkjøp.

37/22

Oppvaskmaskin.
Det er uttrykt behov for å fornye eller reparere oppvaskmaskinen på kjøkkenet.
Vedtak:
Administrasjonsleder kontakter service for å undersøke om maskinen kan
repareres eller må skiftes.

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

Signatur menighetsrådsleder:

