Skoklefall menighetsråd
PROTOKOLL
Tid: tirsdag 12. februar 2013 kl 18.30 – 21.00
Sted: Skoklefall menighetshus
Til stede: Rolf Dagfinn Pettersen, Randi Margrethe Mathiasdatter Larsen, Anne Garmark,
Tryggve Knudsen, Ingeborg Beate Lidal, Turid Øyna, Hilde Bergersen, Svein Hunnestad
Meldt forfall: Martine Skullerud, Jan Heier til stede på møte i N/G MR
Møteleder: Turid Øyna
Åpning: Rolf
Referent: Ingeborg
Protokoll – offentliggjøres på hjemmeside etter neste møte
Sak 9/13
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av protokoll fra møtet 8.1
Vedtatt: protokoll videreføres, legges på kirkens hjemmeside/Skoklefall
menighet etter godkjenning i MR
Sak 10/13
Årsmøte og fest for de frivillige 9. april
Sak 11/13
Økonomi
- Regnskapsfører Øyvind Nitteberg har levert regnskapet til Tryggve.
- Ny kontoplan; 6 konti i drift
- Status om regnskapsføringen for 2012: Resultatregnskap, saldobalanse,
hovedbok.
- Fra 2013 innlemmes søndagsskolens regnskap i menighetens regnskap.
- Forslag til budsjett 2013 v/ Turid – utsettes til neste møte
Sak 12/13
Oppussing av menighetshuset: opprettelse av komité (4 stk) som skal
planlegge omgjøring og oppussing etter at kirkesenteret har flyttet 1. april.
Sak 13/13
Ny kirke: Prosessen videre.
Møte med biskopen ble kort referert. Videre arbeid forankres hos prost.
Forankring i politiske partier/ ordfører ønskelig.
Tanker om detaljplanlegging: Hvilke funksjoner skal knyttes til kirken (for
eksempel om barnehage, dagsenter evt. annet skal kobles til ny kirke)?
Et eget menighetsrådmøte vies ny kirke til våren.
Sak14/13
Eventuelt og orienteringssaker
- Arbeid for å gi mennesker med fysisk eller psykisk funksjonshemming et
bedre tilbud i Skoklefall menighet.
- Plan for fasteaksjonen 19. mars. Hilde Bergersen kontaktperson.
- Liste over ofringer 1. halvår er klar og på plass i prestesakristiet
Sak15/13
Innkommet post fra:
- Diverse blader settes i bladhylla
Pågående
Ny kirke
saker:
Årsmøte
Fest for frivillige medarbeidere
Neste
Felles møte i menighetsrådene 12. mars kl 18.30 i Gjøfjell menighetshus.
møte:
Forfall meldes til Turid innen søndag 10. mars

