Skoklefall menighetsråd PROTOKOLL
Tid: Torsdag 6. mars 2014 kl 18.30 – 20.30
Sted: Kjøkkenet på menighetshuset
Referent: Hilde Bergersen
Åpning: Turid Øyna
Til stede: Turid Øyna (leder), Rolf Dagfinn Pettersen, Hilde Bergersen, Elisabeth Wehmer
Meldt forfall: Tryggve Knudsen, Ingeborg B. Lidal, Svein Hunnestad (sokneprest), Jan Heier
(menighetsforvalter), Martine Skullerud,
Protokoll – offentliggjøres på hjemmeside etter neste møte
Sak 21/14 Innkallingen ble godkjent.
Protokollen fra møtet 06.02 ble godkjent.
Sak 22/14 Gudstjenester fremover v/ Svein. Saken utsettes.
Sak 23/14 Forberedelse til årsmøte og fest for de frivillige
Årsmeldingen for 2013 ble godkjent. Underskuddet på regnskapet kan bli
endret, men vil bli dekket med reduksjon av egenkapital.
Årsmeldinga legges ut i kirka og på hjemmesiden og vil bli distribuert bredt.
- Årsmøtets innhold og oppgavefordeling ble gjennomgått.
- Program for festen
- Avslutningen i kirken
Sak 24/14 Økonomi
- Søndagsskolepengene fryses til senere relevant aktivitet.
- Skaffe oversikt over regnskapet for Kirkespeilet.
- Mottatt fra Rune Borknes: Utlegg på 4269 kr til bevertningen på
menighetshelgeturen.
Vedtak: MR dekker underskuddet
Budsjettet for 2014 ble godkjent.
Sak 25/14 Søknad fra Anne Marit Tronvik om støtte til vigselskveld.
Søknad om å dekke 1000 kr av 3500 kr for mini-PREP kurs (samlivskurs) for
vordende brudepar.
Vedtak: Ettersom vi har flere tusen kroner i underskudd fra i fjor, ser ikke MR
seg i stand til å dekke dette.
Sak 26/14 Info fra fellesrådet
Rolf informerte om hvor saken om ny kirke står nå. Det jobbes med en
rapport til kommunen som skal beskrive behovet for ny kirke. Det blir ny
samtale med kommunen bl.a. om forslag til beliggenhet. Nødvendig at kirken
definerer hva som skal være vår hovedoppgave og hva som er
sekundærfunksjoner.
Sak 27/14 Oppfølgingssaker:
- Oppussingen av menighetshuset: Dugnaden er i gang. Rengjøring og
maling forventes ferdig til 1. april.
- Plan og budsjett - se vedlegg til innkallingen.
- Rune Dammyr spørres om byggtekniske råd
Sak 28/14 Eventuelt og orienteringssaker
- Hilde ga rapport fra samlingen om trosopplæring på Nordby 24.2.
Gjennomgang av brev fra prosten om trosopplæringen.
- Felles møte med N/G menighetsråd 27.5 blir hos Evy Ruud. Hovedsak:

Sak 29/14

trosopplæringen.
- Samarbeid om frivillighetsarbeid vil bli tatt opp i møte 20.3 mellom
menighetsforvalter Jan Heier og Turid og Ingeborg fra MR. Det er ønskelig å
få info om det frivillige arbeidet inn på nettet.
- Skal MR inn i Brønnøysundregisteret? Turid og Jan undersøker reglene for
dette.
Innkommet post fra:
Blader deles ut eller legges i bladhylla

