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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 
Sted: Vigdis 
Tid: Tirsdag 19. august 2014 kl 19:00-21:50 
Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Vidar Bakke (prest), Reidun Aalstad, Vigdis Norheim, Kari 

Sinnes, Hans Lie, Eirik Thorsen(vara) og Finn Stangeland (referent). 
Forfall: ingen 
Vi startet dagens samling med et godt suppemåltid som Vigdis hadde laget til oss. Siden dette var 
første møte etter ferien hadde vi mye å dele under måltidet. Før vi gikk over til formell saksbehandling 
hadde vi en bønnesamling hvor vi ba for samlingen og for hverandre.  
Orienteringssaker (fra AU):  

1.Hyggelig orientering om en vellykket tur. Positiv evaluering fra konfirmantene. God opplæring 
for de unge lederne. 
2.Til semesterstart er det laget gruppehefter, flyers og visitkort. Spre dette til flest mulig. 
3.Nye mikrofoner, forsterker og utstyr er på plass til forsangerne. 
4.Foreløpig fire ”hjem” til konf.grupper. 

 
Sak 
36/2014   

Referat fra møte 17.06.2014. 
Referatene ble godkjent uten endringer. 

Sak 
37/2014 
 
 

Økonomi. 
Regnskapet for juli ikke klart og tas opp igjen på neste møte. Da vil august tall også være 
tilgjengelige.  
 

 Sak 
38/2014 
  
  

Eierskifte Lundegeilen  
Nye eiere har informert om at gammel avtale sies opp fra 1.sept og ny gjelder fra 1.desember. 
Samtidig ønsker de at vi skal fortsette å ha samme lokaler. Vi avventer innkalling til møte for 
presentasjon av nye betingelser.  Vidar og Finn deltar. 

Sak 
39/2014 
 
 
 
Sak 
40/2014 
 

Disponering resultat 2013. 
MR vedtar disponering av resultatet slik: Kr 25.428(prosjekt 9021 GG) føres på konto for 
kortsiktig gjeld 5320 0005. Kr 63.630(prosjekt 9018 DIG) føres til fondskonto for senere 
disponering. Rest kr 73.746,50 føres til egenkapital, kto 9000.   
 
Retningslinjer ved seksuelle krenkelser. 
MR vedtar AU`s forslag om å legge til grunn Bispedømmes retningslinjer på dette området 
for vår virksomhet. Nyansatte og MR skal sette seg inn i disse og har ansvaret for at de 
praktiseres. Gjøres også tilgjengelige på våre nettsider.  

Sak 
41/2014 
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42/2014 
 
 
 
 

Søknad på ”Priska og Akvilas” stipend 
 Søknad mottatt fra ”Attentretti” prosjekt blant studenter i Bergen. Vi bevilger kr 50.000 til 
gjennomføring av M4-kurs for menighetsplanting teamet. Vidar følger opp slik at vi får besøk 
av noen fra teamet senere i høst. 
 
NAMU-prosess. 
Test utføres i november og vi engasjerer Ommund Rolfsen som veileder etter alternativ 3. 
MR/AU står ansvarlig for NAMU-prosessen, men Vidar utfordrer en annen person til å bistå i 
gjennomføringen av testen. 
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Sak 
36/2014 
forts. 
 
 
 
 
 
Event. 
Sak 
43/2014 
 

Lederdøgn September 
Vi har bestilt opphold på Frikvarteret i Sirdal. Foruten Stab, Mr, og Cellegruppeledere ønsker 
vi at tjenestegruppeledere også deltar. Foreløpig program er: 
- Fredag: Godt måltid, Vidar innleder til samtale, Quiz 
- Lørdag: Bill Hybels video, Samtale, Nådegaver i gruppen-Kristian/Vidar 
- Ariane utfordres på drømmer for ungdomsarbeidet. 
Vidar fordeler oppgaver til MR. 
 
GLS 
Vi har ca 20 plasser. Info til alle i menigheten slik at de som ønsker å være med tar kontakt 
med Vidar. Egenandel blir kr 800. Menigheten dekker ca 500 pr stk. 

   

 
Neste ordinære møte tirsdag 16. sept 2014 kl 19.00 – 22.00 hos Hans. 


