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Saker behandlet på møtet:
VM 5/2013

AKSJON NYE FASTE GIVERE

VM 6/2013

MØTE MED UNGDOMSSEKTOREN

Meldinger og referatsaker:
-

Enkeltposter i budsjett for 2013 og årsoppgjør 2012 ble gjennomgått som en
forberedelse til sakene på neste møte.

-

Elefsens snekkerverksted har laget en prototyp på en benk som ble forevist
menighetsrådet. Menighetsrådet godkjenner løsningen og benkene blir bestilt

-

Menighetsrådet er informert om at et digitalt orgel kan komme i løpet av kort
tid.
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VM 5/2013

AKSJON NYE FASTE GIVERE

UTREDNING
For å få balanse i driften for 2013 trenger vi en inntektsøkning på min. 100 000kr.
For 2014 vil vi i tillegg trenge ytterligere min. 100 000kr for å overta 20% av
kateketlønnen. Målet for givertjenesten i 2013 er en økning på 200 000 i avtalt
givertjeneste.
Kan menighetsrådet sammen med giverkomiteen gjennomføre en aksjon overfor nye
og «gamle» givere? Hvordan vil vi i tilfelle gjøre det?
VEDTAK
Menighetsrådet sammen med giverkomiteen gjennomfører en offensiv i løpet av
våren 2013. AU formulerer et brev som sendes til potensielle givere og faste givere
med informasjon om menighetens økonomiske utfordringer og oppfordring til fast
givertjeneste. Brevet følges opp av en telefon menighetsrådet/giverkomiteen et par
uker etterpå.
Det informeres om aksjonen i menighetsbladet, på gudstjenester og på årsmøtet.
Enstemmig
VM 6/2013

MØTE MED UNGDOMSSEKTOREN

UTREDNING
Sektorleder Stig Ulland, ungdomsarbeider Erik Grude Lund og kateket Sigurd Tveit
var til stede under behandling av denne saken.
MØTEBEHANDLING
Gjennomgang av arbeidet: «Fredags» har gått noe tilbake i antall medlemmer.
Etter sist samtale i menighetsrådet ble det snakket med styret om et samarbeid med
ungdomsgruppen «Chois» i Frikirken. Styret i «Fredags» var ikke positive til dette,
men det vil bli tatt opp igjen senere.
«MILK» -minilederkurs- for ungdom etter konfirmasjonstiden har i år 15 deltakere.
Dette er en positiv gjeng som går et kurs over noen kvelder i tillegg til å være ledere
på konfirmantleirer og andre trosopplæringstiltak. Utfordringen er å skape et treffsted
for disse. Kanskje en pizzaklubb en gang i mnd. kan være et alternativ?
Vi forventer enda større oppslutning mo «MILK» fra høsten av.
En utfordring som vi står overfor med så mange unge ledere er at vi ikke kan ta med
alle på konfirmantleirene og styreturene uten egenandel. Sektorleder sammen med
ungdomsarbeider, kateket og daglig leder lager et «regelverk» for hvor mye ledere
må betale i egenandel på de ulike turene.
EVENTUELT
Tilføyelse i vedtak sak VM 1 /2013

FORDELING AV OFRINGER 2013

To ofringer til Agder og Telemark bispedømme går ut til fordel for menighetens
trosopplæring.
Enstemmig
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