PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE
Tirsdag 11. mai kl. 18.00 på møterom 3, kommunehuset
Tilstede: Ingeborg Karine Dale Haugenes, Torvild Selås, Jakob Einar Olimstad, Kjetil Myren,
Jorunn Myre, Gunnar Lindtveit, Simen Hommelsgård.
Ikke tilstede: Hilde T. Øverland, Trond Lunder

Sak 18M/21

Godkjenning av innkalling og protokoll

Protokoll godkjent uten merknader.
Innkalling godkjent, legges til noen saker under eventuelt.

Sak 12F/21
-

Orientering

Postliste – eventuelle kommentarer/spørsmål (vedlegg 1)
Ingen kommentarer eller spørsmål.

Sak 13F/21

Møtetidspunkt

På forrige møte ble det luftet et forslag om endring av møtetidspunkt for menighetsrådet. Nytt
fast møtetidspunkt ble foreslått til kl.19.00. Da flere ikke var tilstede på dette møtet, ble det
bestemt at saken måtte tas opp på nytt.
Forslag: Nytt møtetidspunkt for menighetsrådet blir vanligvis kl.19.00, med mindre det er
svært krevende og lange saker som skal tas opp i møtet.
Vedtak: Menighetsrådsmøtene vil fra og med august starte kl.17.00.
Sak 14F/21

Lønn vikar kirkeverge

Liv Eikås-Homme har takket ja til et vikariat i 20% stilling som kirkeverge. Det legges frem
ønske om å få samme lønn som hun i dag får i stillingen sin som kirkeverge i Åmli på kr
566 412,- i året i 100% stilling.
Vedatk: Fellesrådet godtar dette ønsket, Liv Eikås-Homme vil få en lønn på kr. 566 412 ( i
100% stilling) i vikariatet i Vegårshei kirkelige fellesråd.
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Sak 15F/21

Signere sikkerhetsavtale

Tilslutningsavtale som gjelder felles arbeid innen personvern og informasjonssikkerhet.
Målet med avtalen er at alle enheter i Den norske kirke skal settes i stand til
å etterleve kravene knyttet til vern av personopplysninger og informasjonssikkerhet. Det kan
være vanskelig for et fellesråd å stå alene når kravene til personvern og informasjonssikkerhet
skal etterleves. Ved å gå sammen, sikres mulighet for tilgang til felles ressurser og utvikling
av felles rutiner og praksis.
Ved å slutte seg til avtalen forplikter den behandlingsansvarlige (fellesrådet) seg til å
følge avtalens bestemmelser og man nyter godt av de tjenester som etableres. Eksempler på
dette er felles sikkerhetsutvalg, personvernombud, informasjonssikkerhetsansvarlig,
felles opptreden overfor leverandører og krav til disse, felles rutiner, tilgang til
veiledningsmateriale og systemstøtte for behandlingsprotokoll og avvik. (se vedlegg)
Vedtak: Vegårshei kirkelige fellesråd ønsker å tilslutte seg denne avtalen.

Eventuelt
Orgel – info
Orgelkomitéen har hatt to møter. Det er helt klart at orgelet stadig blir dårligere. Komiteen har
kontaktet orgelkonsulent Kristin Ek, som skal bistå med å finne det orgelet som passer best
for Vegårshei kirke og hjelpe til med selve kjøpsprosessen.
Komiteen vil legge frem et skriv for kommunen for å opplyse dem om de behovene som er.
En innsamling til nytt orgel er tenkt oppstart på etter sommeren.
Komiteen har ønske om et helmekanisk orgel. Dette fordi reoperasjoner da er mye enklere og
det finnes langt flere som har kunnskap til å reparere på det dersom feil skulle oppstå.

Møtedatoer høsten 2021
24. august, 14. september, 19.oktober, 16.november og 7. desember

Sak 19M/21

Menighetsbygg

Komiteen som ble nedsatt i forbindelse med forprosjektet for nytt menighetsbygg, ønsker at
menighetsrådet diskuterer saken på nytt. Komiteen må ha en helt klar bestilling fra
menighetsrådet på arbeidet de skal gjøre, og det må være enighet i rådet om hva komiteen skal
jobbe med.
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Det legges frem at det er viktig å ha en tett dialog med Normisjon rundt dette. Vi har hatt et
samarbeid i mange år, og leid bygget der lenge. Viktig at ikke noen føler at de blir tråkket på
tærne.
Økonomisk belastende med å ha flere bygg å ta vare på og vedlikeholde. Derfor kan
samarbeid om et bygg være bra. Flere andre har klart å få til gode samarbeid om felles
menighetssenter, så dette er noe som også kunne vært mulig å få til her.
Rådet kommer frem til at men ønsker å jobbe med menighetsbygg som et forprosjekt. Der vil
man se på hva menigheten har bruk for i et bygg. Samtidig er det viktig at det opprettes en
god dialog med Normisjon og Høgtun-styret. Ønske om å ha et dialogmøte for å informere om
menighetsrådets tanker om et menighetsbygg og for å snakke om samarbeid og videre leie av
Høgtun.

Sak20M/21

Gudstjenesteliste

Mai
13.05 kl.12.00: Kristi himmelfartsdag. Fjellmesse Hovdefjell. (Gjerstad har ansvaret)
17.05 kl. 11.00: Familiegudstjeneste kl.11.00. Offer til menighetsbladet. (Ute eller inne)
23.05 kl.11.00: 1.pinsedag. Høytidsgudstjeneste. Kl.11.00. Offer til menighetsarbeidet.
Juni
06.06 kl.11.00: Presentasjonsgudstjeneste. Offer til trosopplæring.
13.06 kl.11.00: Gudstjeneste. Offer til menighetsbladet.
Planer om å starte opp med kirkekaffe utendørs fra og med juni.

Sak 21M/21

Gudstjenesteutvalg

Det har den siste tiden ikke vært noe gudstjenesteutvalg, og dette er nå ønskelig å få på plass
igjen. Hvem kan tenke seg å sitte i dette utvalget, og hvilke andre personer kan spørres om å
være med?
Utsatt til neste møte.

Eventuelt
Er det ønsker om å ha en litt hyggelig sommeravslutning på møtet 8. juni? En middag,
hyttetur eller liknende.
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