Møteprotokoll
for

Vågsbygd menighetsråd

Tid: 13.12.2017 kl. 19:00
Sted: Rognelia 26 A
Fremmøtte:
Anne Reidun Røise
Gro Justnæs Kiledal
Stein Inge Jærnes
Styrk Fjærtoft Vik
Solveig Løhaugen
Tor Vegge
Ole Kristian Lauvland
Nils Terje Andersen
Per Gunnar Pedersen
Mia Markussen

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Sokneprest
Saksbehandler

Saker behandlet på møtet:
Godkjenninger:

a) Innkalling
b) Referat fra forrige møte
c) Sakslisten
Godkjent – enstemmig
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VM 30/2017

MØTE MED MISJONSSEKTOREN

MØTEBEHANDLING
Sektorleder for misjon, Mari Frøysnes orienterte om arbeidet med misjonsprosjektet.
Avtalen vi har med Misjonsalliansen går fra november 2015 til november 2018.
Vi har forpliktet oss på 300 000kr.i løpet av denne tiden. Når innsamlet beløpet til
Misjonsalliansen i 2017 er overført har vi sendt dem i overkant av 365 000 kr. fra
november 2015.
Sektorleder Mari Frøysnes har på en god måte klart å gjøre misjonsprosjektet godt
kjent i menigheten. Spesielt i arbeidet blant barn og unge. Både på søndagskolen og
supertorsdag barna blitt fortalt om Ecuador og samlet inn penger.
SoulChildren har hatt en egen konsert til inntekt for misjonsprosjektet der vi fikk
besøk fra Lars Iver og Lene Wennerberg som er misjonærer for Misjonsalliansen i
Ecuador. De fortalte om arbeidet og viste bilder.
Julemarkedet som i år ble gjennomført 25. og 26. november var godt besøkt.
Inntekten er omtrent som i fjor på ca. 31 000,- kr. Dette inkluderer loddsalg, cafe og
10 % av inntektene til utstillerne.
Avtalen med Misjonsalliansen gjelder til november 2018. Etter det kan vi gjøre ny
avtale med Misjonsalliansen eller et annet misjonsselskap. Mari ønsker å samarbeide
med menighetsrådet om å velge nytt prosjekt.

VM 31/2017

VALG AV LEDER OG NESTLEDER FOR 2018

UTREDNING
Leder og nestleder til menighetsrådet velges for ett år av gangen.
Både leder og nestleder stiller til gjenvalg.
VEDTAK
Leder: Anne Reidun Røise
Nestleder: Gro Justnæs Kiledal
Enstemmig
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VM 32/2017

MØTEPLAN FOR VÅREN 2018

FORSLAG
AKTIVITET

DATO

Arbeidsutvalg
Menighetsråd

10. jan.
24. jan.

Arbeidsutvalg

14. feb.

Kl.

KAFFE
ÅPNING

PLANLAGTE SAKER

19.00 Stein Inge

Fordeling ofringer / Ungdomssektoren

19.00 Gro

Barnesektoren/trosopplæring/Ny
sektor?

Menighetsråd

28. feb.

Arbeidsutvalg
Menighetsråd

7. mars.
21. mars. 19.00 Solveig

Årsmøte
Arbeidsutvalg
Sektorledermøte
Menighetsråd

8. apr.
11. apr.
11. apr.
25. apr.

Arbeidsutvalg

9. mai.

Årsregnskap, årsmelding og budsjett

11.00

Årsregnskap, årsmelding og budsjett

20.00
19.00 Styrk

Diakoni sektoren

Menighetsråd

23. mai.

Tor

Arbeidsutvalg
Menighetsråd

6. jun.
20. jun.

19.00 Ole Kristian

Bygg, anleggssektoren / Fellesrådets
HP

Vinterferie uke 8: 19.-23. februar.
Påskeferie f.o.m. mandag 26. mars. t.o.m. tirsdag 3. april.

VEDTAK
Foreslått møteplan for 2018 godkjent.
Enstemmig
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VM 33/2017

ØKONOMISK RAMME FOR OPPUSSING ANDRE ETASJE

UTREDNING
Nå står andre etasje klar til oppussing.
Det har vært en god prosess i forkant for å innhente ønsker og behov fra de ulike
brukerne. Planene ivaretar disse ønskene på en god måte.
Mange er utfordret og ca.30 har meldt seg til dugnad. Dugnadsgjengen var samlet
22. november til planleggingsmøte. Det er en topp motivert gjeng med pågangsmot
og godt humør.
Oppussingen starter første uke i januar og omfatter hele andre etasje. Det blir rivning
av skillevegger mellom kontorer og undervisningsrom, plating av vegger, maling av
tak og vegger, nytt gulv og ny belysning.
Materialer til oppussingen er beregnet til kr. 110 000,-.
I tillegg kommer elektrikerarbeid og lysarmaturer til ca. kr. 75 000,- og møblering av
rommene med stoler, pulter og diverse utstyr til ca. kr. 115 000.
INNSTILLING
Økonomisk ramme for oppussing av andre etasje settes til kr. 350 000.
VEDTAK
Økonomisk ramme for oppussing av andre etasje settes til kr. 350 000.
Enstemmig
VM 34/2017

FORSLAG TIL NY LOV OM TROS OG LIVSSYNSSAMFUNN

UTREDNING
Bakgrunn
• Høringsnotat fra Kulturdepartementet, 25.september 2017:
«Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn» (trossamfunnsloven).
Høringsfrist: 31.12.2017
Innhold/problemstillinger i departementets høringsnotat
Nåværende lovverk for DNK (kirkeloven) og tros- og livssynssamfunn utgår.
Det lages en ny felles lov gjeldende for DNK og tros- og livssynsamfunn
DNK får fortsatt en særstilling – med en rammelov fra dept. Kirken
v/kirkemøtet fastsetter nærmere innhold.
Nåværende gravferdsordning videreføres
Vigselsordningen fortsetter
Finansieringen av tros- og livssynssamfunn flyttet fra kommunene til Staten
(forenkling). Krav om 500 medlemmer
Fortsatt finansiering av DNK med blant annet fokus på
o Kirkebygg før 1900 (finansiering av disse skal ikke inngå i
beregningsgrunnlaget til tros og livssynssamfunn)
o DNK har en særlig stilling mht. kulturarv, markeringer osv..
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Fortsatt offentlig finansiering av DNK. Ikke medlemsavgift eller livssynsavgift.
2 alternative løsninger:
o Fortsatt statlig/kommunal finansiering – som
rammetilskudd. Argumenter for: Lokalt demokrati, lokal frihet, lokal
forankring. Folkekirkeperspektivet. Samhandling kirke/kommune.
Soknenes delaktighet og medbestemmelse. Osv. Argumenter mot:
Vanskelig å få til en løsning med en arbeidsgiverlinje pga. to
finansieringskilder
o Statlig finansiering av kirken hvor Staten trekker ut tilskudd til
kommunene (inkl. gravferdsforvaltningen) og overfører dette som en
rammeoverføring til DNK v/rettsobjektet DNK. Argumenter for:
Forenkling. Kirken kan selv bestemme hvordan den vil organisere seg
(forvaltningsnivåer osv.). En arbeidsgiverlinje. Argumenter mot:
Sentralstyrt kirke, kun en finansieringskilde (en svekkelse?). Får ikke
momskompensasjon osv.
Opplysningsvesenets fond skal utredes.
o Lovavdelingen i justisdepartementet konkluderer med at
Opplysningsvesenets fond tilhører Staten.
o Staten kan overføre fondet til kirken uten å komme i konflikt med ny lov
om tros- og livssynssamfunn
Følgende dokument var vedlagt saken:
- Høringsnotat 25. september 2017
- Vedlegg til høringsnotat
- Høringsspørsmål.
- Vurderinger fra KA på høringsnotat
Les også:
- Uttalelse fra landskonferansen for kirkeverger
http://www.ka.no/sak/article/1440589
- Momentene fra presteforeningen:
http://www.prest.no/horingen-om-ny-tros-og-livssynssamfunnslov/
MØTEBEHANDLING
Menighetsrådets fellesrådsrepresentant delte ut og forklarte noen hovedlinjer i
fellesrådets høringsuttalelse. Denne ble diskutert og til slutt stemt over.
VEDTAK
Vågsbygd menighetsråd sender inn samme høringsuttalelse til
«Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn» (trossamfunnsloven) som
Kristiansand kirkelige fellesråd har utearbeidet.
Vedtatt med 5 stemmer for og to mot
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