DEN NORSKE KIRKE
Olsvik menighet

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR.6 - 20.10.2022
MØTE NR. 06/22
Dato:

20.10.2022

Vår ref:

22/00268-12 JFN

Møtedato
Sted

20.10.2022
Møterommet

Disse møtte

Brith Sissel Barsnes Bjordal, Christer van der Meeren, Aina van der Meeren,
Sølvi Mostraum Krabbedal, Anette Fjæra Hermansen, Torill Andersen,
Arthur Pilskog, Martin Aalen Hunsager og Jon J. Nævdal
Yngve Jørgensen, Øivind Hovden, Bodil Angelvik
Mette Myklebust

Meldt forfall
Møtte ikke
Ellers møtte
Møteleder
Merknader

Tid
Saksnr.

19.00 – 21.00

Arthur Pilskog

Arthur Pilskog
Menighetsrådsleder

Jon James Nævdal
Administrasjonsleder

Saksnr. Sakstittel:
38/22

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 06/22 den
20.10.2022

39/22

Godkjenning av protokoll fra møte 05/22
Vedtak:
Olsvik menighetsråd godkjenner protokollen fra møte 05/22 den 15.09.2022

40/22

Forslag til revidert budsjett
Forslag til vedtak:
Olsvik menighetsråd vedtar administrasjonsleders forslag til arbeid med revidert
budsjett. Presentasjon av revidert budsjett og forslag til budsjett for 2023 blir lagt
frem i neste møte.

41/22

Kulturfest – veien videre.
Bakgrunnen er at styret for kulturfest har trukket seg og vi må undersøke om det
er grunnlag for å starte forberedelser for en mulig ny kulturfest i 2023. Om det
skal lykkes, trenger vi folk som er motivert og kompetent til å ta ansvar for et slikt
stort arrangement. Innholdet og nivået må diskuteres av et nytt styre, og legges
frem for menighetsrådet. Alternativet er å avlyse kulturfest neste år.
Vedtak:

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
Olsvik menighetsråd oppnevner en interimkomite som kan legge fram forslag til
neste års kulturfest. Komiteen foreslås bestående av Arthur Pilskog, Brith Sissel
B. Bjordal, Sven-Ove Rostrup og Lars Kristian S. Gjervik.
Mandat: Legge frem et forslag til MR i november.
42/22

Nominasjonskomite til neste års menighetsrådsvalg.
Forslag til personer som enten er villige til å stille, eller kan spørres:
Lars Kristian S. Gjervik; Brith Sissel B. Bjordal; Arthur Pilskog

43/22

Menighetsbladet.
Vi trenger å styrke redaksjonen med nye medlemmer.
Ta kontakt med redaksjonen ved Christer van der Meeren, om du har forslag
til personer som kan spørres om å være med i redaksjonen.

44/22

Frivillighet i system.
Spesielt gudstjenestene trenger et bedre system enn det nåværende.
Martin orienterte om en ny app, Credo, som vil kunne lette kommunikasjon
mellom ansatte og frivillige, og frivillige seg imellom. Det vil komme tilbud om
opplæring i bruk av denne appen.

45/22

Orientering.
13. november kl 18.00, er det vigslingsgudstjeneste for Eva Stokke-Zahl som
kateket. Menighetsrådet oppfordres til å stille opp med en enkel kirkekaffe. Det
blir bestilt kake ved anledningen.

46/22

Angående kontanter ved offer i kirken.
Andelen av offer som kommer inn ved kontanter har gått betydelig ned etter at
VIPPS ble innført. De fleste bruker denne muligheten til å gi penger i
gudstjenesten, eller betale for seg ved konserter og andre arrangement.
Etter ønske fra administrasjonen om forenkling av behandlingen av offer, ble det
fremlagt forslag om å la alt som kommer inn av kontanter i gudstjenester, gå til
menighetens arbeid. Da vil kontanter samles opp og satt i bank månedlig, og
samlet. Dette vil gi besparelse i avgifter som menigheten betaler for bruk av
nattsafe i tillegg til forenkling av kontantbehandlingen. Flere og flere menigheter
har allerede gått inn for tilsvarende ordning.
Ved større anledninger der vi vet at det vil komme inn mye kontanter, som f.eks.
julegudstjenester, konfirmantgudstjenester o.l. vil kontantene alltid bli sendt til det
som er offerformålet for dagen, om det skulle være en ekstern mottaker.
Vedtak:
Olsvik menighetsråd vedtar den foreslåtte ordningen av kontantbehandling.

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

