Skoklefall menighetsråd
PROTOKOLL
Tid: Tirsdag 12. mars 2013 kl 20.30 – 21.30
Sted: Gjøfjell menighetshus
Til stede: Turid Øyna (leder), Rolf Dagfinn Pettersen, Randi Margrethe Mathiasdatter Larsen,
Anne Garmark, Tryggve Knudsen, Hilde Bergersen, Svein Hunnestad (sokneprest), Jan Heier
Meldt forfall: Ingeborg Beate Lidal
Møteleder: Turid Øyna
Referent: Jan Heier
Møtet ble gjennomført etter et felles møte for begge menighetsråd. Se eget referat.
Protokoll – offentliggjøres på hjemmeside etter neste møte
Hovedsaker: - Godkjenning av årsrapport, regnskap og budsjett
- Oppussing av menighetshuset

Sak 16/13

Sak 17/13

Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av referatet fra møtet 12.2.
Vedtak: Protokoll vedtas og legges på kirkens hjemmeside.
Planlegging av årsmøte og fest for de frivillige 9. april
Forberedelse til årsmøte og fest går etter planen.
Årsmelding 2012 – kommentarer og korrigeringer. Videre behandling på epost.
Regnskap 2012 – menighetsrådet drøftet hvordan regnskapet skal presenteres i
samsvar med forskrifter. Videre behandling på epost.

Sak 18/13

Vedtak: Årsmelding og regnskap og godkjennes på epost før kopiering.
Plan for oppussing av menighetshuset
- Skriftlig henvendelse til Fellesrådet om betingelser ved overtakelse av lokalene
til kirkesenteret. Brevet var sendt ut før møtet.
Vedtak: Menighetsrådet avvente avtale med fellesrådet om overdragelse, før
planlegging av oppussing startes.

Sak 19/13

Ny kirke:
Møtet 19.2. med kirkevergen i Frogn om deres erfaringer. Rolf har bedt om
møte med ordfører Nina Sandberg for å drøfte saken.

Sak 20/13

Søknad fra Coro Misto
om leie av Skoklefall kirke for konserter 14. og 17. mars.
Vedtak: Utleie godkjennes. Sak forberedes til neste møte: Rutiner for behandling

Sak 21/13

Sak 22/13

Pågående
saker:
Neste
møte:

av søknader som krever rask avklaring.
Eventuelt og orienteringssaker
- Plan for fasteaksjonen 19. mars
- Søknad om støtte til Vesper er sendt til Kulturrådet (støtteordningen for
kirkemusikk)
Vedtak: Informasjonen tas til orientering.
Innkommet post fra:
- Diverse blader som settes i bladhylla
Gudstjeneste for alle
Se referat fra felles møte 12.3. Rep. fra N G blir med i arbeidsgruppa.
Tirsdag 14. mai i Skoklefall menighetshus.
Forfall meldes til Turid innen søndag 12. mai.

