Møteprotokoll
for

Vågsbygd menighetsråd

Tid: onsdag 22.4.2015 kl. 19:15
Sted: Vågsbygd kirke
Fremmøtte:
Anne Reidun Røise
Ragnhild L. Kragholm
Stein Inge Jærnes
Anne Kristin Westermoen
Frode Kleveland
Lasse Hammersland
Kristin Berge Flatnes

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Sjur Vidar Velken

Varamedlem

Nils Terje Andersen
Per Gunnar Pedersen

Sokneprest
Saksbehandler

Saker behandlet på møtet:
Godkjenninger:
a) Innkalling
b) Referat fra forrige møte
c) Sakslisten
Godkjent - enstemmig
VM 11/ 2015

MØTE MED DIAKONISEKTOREN

VM 10/ 2015

HØRING – VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING

VM 12/ 2015

SØKNAD OM PERMISJON FRA MENIGHETSRÅDET

VM 13/ 2015

VALG AV NESTLEDER

Meldinger og referatsaker:
Det blir innført elektronisk fakturabehandling i Vågsbygd menighet til en pris på 18 kr
pr faktura. Utgift pr. år blir ca. 10 000 kr.
Nominasjonskomitéens arbeid er ferdig og kandidatlisten til menighetsrådsvalget
2015 ble presentert og underskrevet av menighetsrådsrepresentantene.
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VM 11/ 2015

MØTE MED DIAKONISEKTOREN

MØTEBEHANDLING
Diakonisektoren møtte med sektorleder Reidun Strømme og ny diakon Arild Tjørve.
Reidun fortalte om arbeidet og de ulike arrangementene diakoniutvalget har drevet
det siste året. De er veldig fornøyd med at Arild er på plass og ønsker nå å se på
diakoniarbeidet med nye øyne.
De ønsker blant annet å bevisstgjøre menigheten på hva diakoni er.
Det planlegges gjestebud i september/oktober.

VM 10/ 2015

HØRING – VEIVALG FOR FREMTIDIG KIRKEORDNING

UTREDNING
Kirkerådet sender høringsnotatet "Veivalg for fremtidig kirkeordning" ut på bred
høring i februar 2015.
I Kirkerådets høringsnotat presenteres en rekke temaer og veivalg for den fremtidige
kirkeordningen med i alt 27 spørsmål. Høringsinstansen gjøres oppmerksom på at
spørsmålene står i et visst forhold til hverandre, noe som er påpekt i teksten.
Det er også anledning til å gi svar kun på et utvalg av spørsmålene.
Høringen bygger på den refleksjonsprosessen som alle kirkelige organer ble invitert
til i 2012. Det er et mål for Kirkerådet å sikre en bred og involverende prosess.
Kirkemøtet har bedt Kirkerådet legge frem en sak om grunnleggende veivalg for
fremtidig kirkeordning. Høringssvarene vil gi grunnlag for at Kirkemøtet kan behandle
saken våren 2016 med sikte på det videre arbeidet med å gjøre endringer i ulike
regelverk.
Høringen handler med andre ord om fasen etter 2017 og forutsetter at
forvaltningsreformen for et tydelig skille mellom staten og kirken da er gjennomført.
Kirkerådet har utarbeidet en kortversjon av høringsnotatet.
Denne kan lastes ned fra nettsiden: http://kirken.no/kirkeordning
Alle høringssvar vil bli lagt ut på nettet sammen med øvrig informasjon om
Kirkerådets arbeid med kirkeordningen.
Høringsfristen er 15. mai 2015.
Etter vedtak i sist møte er staben utfordret til å forberede saken med forslag til
høringssvar til dette møtet. Hvis staben blir enig om forslag vil de bli lagt frem i møtet.
VEDTAK
Vågsbygd menighetsråd vil ikke uttalelse ved denne høringen.
Enstemmig
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VM 12/ 2015

SØKNAD OM PERMISJON FRA MENIGHETSRÅDET

UTREDNING
Nestleder Geir Håland og representant Senait Hagos Tesfazion har søkt om
permisjon fra menighetsrådet for resten av valgperioden.
VEDTAK
Nestleder Geir Håland og representant Senait Hagos Tesfazion innvilges permisjon
fra menighetsrådet for resten av valgperioden.
Enstemmig

VM 13/ 2015

VALG AV NESTLEDER

UTREDNING
Under forutsetning av at nestleder Geir Håland innvilges permisjon fra
menighetsrådet for resten av valgperioden trenger menighetsrådet ny nestleder.
VEDTAK
Anne Kristin Westermoen ble valgt til nestleder for resten av perioden.
Enstemmig
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