Skoklefall menighetsråd
PROTOKOLL
Tid: tirsdag 11. juni 2013 kl 18.30 – 21.00
Sted: Jan Heier, Søndre Spro
Til stede: Turid Øyna (leder), Rolf Dagfinn Pettersen, Ingeborg Beate Lidal, Randi Margrethe
Mathiasdatter Larsen, Anne Garmark, Tryggve Knudsen, Hilde Bergersen, Martine Skullerud,
Svein Hunnestad (sokneprest), Jan Heier (menighetsforvalter)

Åpning: Tryggve – Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde og glede oss over den!
Referent: Jan Heier
Protokoll – offentliggjøres på hjemmeside etter neste møte
Hovedsaker: Avslutning for sommeren
Sak 30/13
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av protokollen fra møtet 14.5. med innspill mottatt på epost.
Sak 31/13

Økonomi
- økonomisk status v/ Tryggve.
- revisjonsrapport og revisjonsberetning fra Follo distriktsrevisjon
er mottatt. Svarfrist på kommentarene innen 30.6.
- revisor skal ha protokoller fra menighetsrådene fortløpende
- forslag fra trosopplæringsutvalget om å øke foreldrebetalingen for
konfirmantundervisningen fra kr 1.700 til kr 1.850. Bakgrunn: Økt
kostnad for leie av Slora leirsted og kostnad for «På flukt».
Forslag til vedtak: MR gir sin tilslutning til TUs forslag. Det må
informeres om at det er mulig å søke av menighetsrådets fond.
TU bes komme tilbake med forslag og vurderinger om
tilskuddsordning.

Sak 32/13

Evaluering av årsmøtet og medarbeiderfesten
- Årsmøtet varte litt over en time. Sakspapirene lå i kirken over 2
gudstjenester.
- Festen: Flott fest – godt timet og gjennomført. Kunne presentert alle som
var tilstede. Mange programpunkter. God ledelse og organisering. Mye
organisering rundt mye mat og servering. Flott avslutning i kirken.

Sak 33/13

Ny kirke v/ Rolf og Anne
Rolf refererte prosessen fra komiteen. Møte med ordfører og rådmann er
gjennomført. Ideer følges opp. Det jobbes videre med å spille inn mulige
plasseringer i kommunens arealplan. (Frist er slutten av august.)
Eventuelt og orienteringssaker
- Oppussing/omgjøring av menighetshuset. Randi og Tryggve
refererer fra plangruppens første møte 5. juni.
- Kirkens program for Frisklivsdagene 18. – 22. september v/ Jan

Sak 34/13

- Grønne menigheter. Samling for Borg i Råde 23.5.2013. Hilde
informerte og utfordret til å være bevisst. Det finnes mange
ressurssider.
- Gudstjeneste ordning for PULS. Sendes inn før 1. juli.
- Frivillighetsdag 2.11. Utsettes til menighetshuset er ferdig
omgjort.
- Avslag på Vesper-søknad fra N. Kulturråd.
Sak 35/13

Neste
møte:

Innkommet post fra:
- Diverse blader som settes i bladhylla eller deles ut
- Informasjon om Skjærgårdsgodspel - Levert til Silje Ljosland
- Familie & Medier. Infomateriell – leveres til Søndagsskolen
Tirsdag 27.8. kl 18.30. Kirkesenteret sammen med N G menighetsråd.

