PROTOKOLL Skoklefall menighetsråd
Tid: Torsdag 5. februar 2015 kl 18.30 – 21.00
Sted: Kjøkkenet på Menighetshuset
Til stede: Turid Øyna (leder), Hilde Bergersen, Svein Hunnestad (sokneprest), Rolf Pettersen,
Elisabeth Wehmer, Tryggve Knudsen, Jan Heier (menighetsforvalter),
Stefan I. Zlatanos (organist, deltok på sak 11/15)
Forfall: Martine Skullerud
Referent: Jan Heier
Åpning: Rolf Pettersen, tanker om hvordan vi tar vare på hverandre i dagens samfunn – særlig
dagens situasjon for tiggere! Ha barmhjertighet! «… Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot en av
disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.» (Matt.25;35-40)
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Protokoll – offentliggjøres på hjemmeside etter neste møte
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av protokollen fra møtet 08.01.2015
Musikk i gudstjenesten v/ organist Stefan Zlatanos og Svein
Oppfølging av sak 80/14. Stefan presenterte ønsket om å hente inn ekstra
musikere til
enkelte gudstjenester. Menighetsrådet drøftet behovene og mulighetene.
Vedtak: Ekstra musikere må vurderes i forhold til budsjett og givertjeneste.
Grønn menighet
Kort info fra inspirasjonssamlingen for Grønne menigheter i Moss v/ Hilde og Turid
Forslag om å opprette et grønt utvalg sammen med de to andre menighetene.
Vedtak: Saken om et grønt utvalg tas opp på fellesmøtet i mai.
Økonomi
- Forslag til ny brosjyre for givertjenesten i menigheten var sendt ut.
Menighetsrådet drøftet innhold og vinkling til målgruppene.
Avstemming om en eller to kontoer skal settes som alternativer.
Vedtak med 4 mot 1 stemme (1 avholdende): Givertjenesten deles to kontoer:
1. Vesper og sang/musikk i gudstjenesten.
2. Menighetens arbeid
- Fastsette priser for utleie etter hvilke rom som leies ut.
Vedtak:
Utleiesatser for salen kr 750 uten kjøkken, kr 1000 med kjøkken.
Utleie over flere ganger kr 600.
Utleiesats for nytt rom med grupperom kr 600 uten kjøkken, kr 800 med kjøkken.
Utleie over flere ganger kr 500.
Utleiesats for hele huset kr 1500.
Leietager vasker normalt etter seg. Ellers betales det kr 300 for vask av deler av
huset, og kr 500 for hele huset.
Kirkevalget 2015
- Info fra valgkurset i Ski nye kirke 21.1 v/ Jan og Turid. Utdeling av valghandbok.
Se særlig tidsplan og sjekkliste side 48. NB! Menighetsrådet er Valgstyre med
fastlagte oppgaver.
- Info fra nominasjonskomitéens møte 3.2. v/ Svein. Behov for kompetanse i
menighetsrådet fokuseres. Komiteen ber om innspill på navn.
Vedtak: Orienteringen tas til informasjon.
Ny kirke

Nytt siden sist?
Høringsmøte om arealplan i kommunen 21.1. Rolf og prost Hege deltok.
Høringssvar til kommunens arealplan er sendt fra fellesrådet. Menighetsrådet
vurderte også planen for stien som vil gå mellom menighetshus og kirke – over
tomten til ny kirke.
Vedtak: Orienteringen tas til informasjon.
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Eventuelt og orienteringssaker
- Årsmøte legges til søndag 19.4. kl 12.30 i Skoklefall menighetshus. Turid og Jan
samarbeider om årsmeldingen
- Dato for medarbeiderfest/innvielse av nyoppussete lokaler. Torsdag 19.3.
Festkomité: Elisabeth, Hilde, Turid
-Forespørsel fra Kultursjefen om å plassere en statue med froskemotiv ved kirken.
Dokumenter og foto var sendt ut. Menighetsrådet drøftet forespørselen samt
informasjon om prosessen bak ved Turid og Rolf.
Vedtak med 4 stemmer for og 2 avholdene: Menighetsrådet er positiv til at
skulpturen plasseres ved Skoklefall kirke. Menighetsrådet peker på gressområdet
innenfor gjerdet mellom eika og trappa.
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HMS v/ Rolf
Brannforebygging og andre HMS-tiltak i menighetshuset.
Oppfølging fra forrige møte med avklaring om montering av brannvarslere og bruk
av brannteppe. Leietagere må opplyses om ansvaret de påtar seg.
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Innkommet post
- Valghåndbøker til utdeling
- Diverse blader som settes i bladhylla eller deles ut

Neste møte i Skoklefall MR: Torsdag 5.3.2015

