PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE
Tirsdag 13. oktober kl. 18.00 møterom 3
Tilstede: Ingeborg Karine Dale Haugenes, Torvild Selås, Hanne Brattekleiv, Hilde T.
Øverland, Jorunn Myre, Kjetil Myren, Gunnar Lindtveit og kommunalrepresentant Grete
Hommelsgård.
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Godkjenning av innkalling og protokoll

Fullmakt til kirkeverge i ulike saker
I de fleste saker er det fellesrådet som har vedtaksrett, men kirkevergen
kan også gis fullmakt fra fellesrådet til å behandle ulike saker.
Forslag til vedtak:
Kirkevergen gis fullmakt til å håndtere personalsaker.
Det stilles spørsmål ved informasjonsflyten fra kirkeverge til fellesråd
og om daglig leder er villig til å ta på seg hele ansvaret.
Mye ansvar, bør ligge på fellesrådet eller i det minste deles mellom
fellesrådet og daglig leder.
Viktig å legge føringer for hvilken informasjon som bør deles med hele
fellesrådet.
For arbeidstaker sin del kan det beste være at det ikke er alt for mange
som involveres i saken. Må sorteres veldig hvilken informasjon som
kommer frem.
Viktig at det ikke blir overbelastning for kirkeverge, og at fellesrådet
kan benyttes dersom det er behov for det.
Ikke ønskelig at ansettelser blir håndtert av kirkevergen alene.
Forslag til vedtak:
Kirkevergen gis, i inneværende periode, fullmakt til å håndtere
personalsaker.
To stemmer mot.
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Revisors beretning og endelig resultat regnskap 2019
Revisor har kommet med sin beretning for regnskapet til fellesrådet og
menighetsrådet. Det er også lagt frem endelig regnskapsresultat for 2019.
(vedlegg 1, 2, 3 og 4)
Beretning fra revisor legges frem sammen med endelig regnskap for
både fellesråd og menighetsråd for 2019.
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Prostidiakon – veien videre
Prostiet har et felles økonomisk ansvar for diakonstillingen.
Menighetsrådet betaler hvert år inn 13 720,- til denne stillingen, og
kommunen betalte tidligere 25 000,-. Nå som kommunen har trukket
denne støtten tilfaller disse ekstra 25 000,- menighetsrådet. Dette vil si
at menighetsrådet i 2020 støtter denne stillingen med til sammen
38 720,-.
Forsalg til vedtak:
1.
Si opp avtalen om felles prostidiakon.
2.
Fortsette avtalen slik som nå der alle midler betales fra
menighetsrådet.
Idé: Engasjere en person i en prosjektstilling til å arbeide med diakoni
på Vegårshei.
Menighetsrådets økonomi er ikke så sterk at man har god råd til å
fortsette med å betale hele summen til prostidiakonen.
Dersom prostidiakonen har vært sykemeldt og ingen har vært vikar, må
det ligge en pott som ikke er brukt. Hva skjer med denne?
Hva skjer videre med denne stillingen nå som Svein har sagt opp?
Fortsetter denne stillingen, hvordan blir dette for den videre avtalen
mellom menighetsrådene.
Kirkevergen sjekker opp i dette. Saken utsettes.
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Erkjentlighetsgaver ansatte
Nå i 2020 har fellesrådet ansatte som har jobbet i fellesrådet i
henholdsvis 25 og 40 år. På de fleste arbeidsplasser er det da vanlig å
vise sin takknemlighet gjennom en gave. Fellesrådet må bestemme seg
for hva dette skal være og summen på gavene.
Forslag:
Gavene bør ha en verdi mellom 1000 – 3000 kr.
2000 kr for 25 år og 3000 kr for 40 år.
Gavekort som omfatter flest mulig butikker.
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Brev, referater og orientering
- På gudstjeneste 24.januar får menigheten besøk fra Sjømannskirken.
- Biskopens møte med de ulike menighets- og fellesrådene.
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Sang og musikk-krefter i menigheten
Fra og med januar vil organiststillingen i menigheten reduseres ned til
30 %. Dette vil føre til at noe av kapasiteten til organisten faller bort.
For å ha inne musikalske innslag og få inn nye musikalske krefter blir
menigheten avhengig av at menighetsrådet gjør en jobb. Det kan være

hensiktsmessig at menighetsrådet jobber frem et forsalg til musikalske
krefter som kan bidra på gudstjenester.
Martin Bråten, Vegår Vocale 13.des, Elin Smeland, Vemund, Maria og
Eline, Lene W. Myren (dans), Torjus Vierli, VeBaGo, Elin Åsheim,
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«Vaffelhuset» på julemarked
Torsdag 26. november er det julegrantenning i Myra, og marked i
Hovlandsveien 1. Det kan derfor være naturlig at «Vaffellokalet» til
menigheten er åpent denne kvelden. Åpnet for forslag og ideer om
hvordan dette eventuelt kan gjennomføres.
Åpent fra 16.00 til 18.30 (finne ut konkret klokkeslett)
Maria og Hanne tar ansvar for dette. Det settes en minstesum på salg
av vafler og kaffe, og pengene går til misjonsprosjektet i Etiopia.

Eventuelt
Menighetsmøte – kirkeverge tar ansvar for dette. Blir rett i etterkant av gudstjenesten
søndag 18.oktober.
Vaffelhuset – kvinneforening ønsker å ha møter i lokalene. Spørre om vi har lov til å
benytte bygget til dette. Er det greit at man benytter bygget til andre møter/arrangementer?
Menighetsrådet vil være forsiktige med å la andre ha møter og benytte lokalene. Dette er fordi
man er heldige å få låne lokalene gratis, og at man derfor ønsker å ikke misbruke denne
avtalen. Lokalene leies gratis til frivillig arbeid, og man må være forsiktig i bruken for at
dette skal bli riktig i forhold til utleier.
Kirkekaffe – kan vi klare å overholde avstand inne?
Kirkekaffe avlyses frem til retningslinjene endres eller til vi kan være ute igjen.

