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Møteprotokoll 
                for 

Vågsbygd menighetsråd 
 
 
 
 
Tid: Onsdag 28. februar 2018 kl. 19:00 
Sted: Rognelia 26 A 
 
 
Fremmøtte: 
  
Anne Reidun Røise  Leder 
Gro Justnæs Kiledal Nestleder 
Stein Inge Jærnes Medlem 
Styrk Fjærtoft Vik Medlem 
Solveig Løhaugen Medlem 
Tor Vegge Medlem 
Ragnhild Langmyr Kragholm Varamedlem 
Per Gunnar Pedersen Saksbehandler  
  

 
 
 
Saker behandlet på møtet: 
 
Godkjenninger: 

a) Innkalling     
b) Referat fra forrige møte  
c) Sakslisten    

 
Godkjent – enstemmig 
 
 

VM  4 /2018  MØTE MED BARNESEKTOREN  
 
VM  5 /2018  NYTT  KONTORBYGG – RENHOLD OG VEDLIKEHOLD 
 
VM  6 /2018  LØNNET DIRIGENT I SOULTEENS 
 
VM  7 /2018  TILSKUDD TIL FESTIVAL FOR SOULKORENE 
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VM  4 /2018  MØTE MED BARNESEKTOREN  
 
MØTEBEHANDLING 
Sektorleder Monica Kragholm, Kathrine Ravnevand og menighetspedagog Siv Elise 
T. Øya deltok under denne saken. Arbeidet i sektoren ble gjennomgått. Det har vært 
stor utskiftning blant deltakerne på supertorsdag. Mange er sluttet og mange nye er 
kommet til. Det totale antall barn på supertorsdag er litt over hundre. Det er veldig 
bra, men noe lavere enn tidligere. 
Menighetspedagog Siv Elise orienterte om trosopplæringsplanen og litt om de ulike 
tiltakene. Av nytt det siste året er at hun besøker hjem som akkurat har fått ett nytt 
barn. Hun gir en gave, hilser fra menigheten og gratulerer med barnet. I tillegg gir 
hun en brosjyre og orienterer om dåp og babysang. 
 
Siv Elise ønsker at det blir engasjert en sektorleder for trosopplæringsarbeidet for å 
styrke det frivillige engasjementet.   
 
Se også vedlegg: 
- Momenter fra MR-samlingen som omhandler barnearbeidet og trosopplæringen. 
- Trosopplæringsplanen for Vågsbygd menighet. 
 
 
 
 
 
VM  5 /2018  NYTT  KONTORBYGG – RENHOLD OG VEDLIKEHOLD 
 
UTREDNING 
Nytt kontorbygg vil gi økt areal som skal rengjøres og vedlikeholdes. 
I tillegg blir det et større areal utenfor som må ryddes for snø når det er aktuelt.  
Dette stipuleres til ca. 10 % stilling.  
Kan vi klare å løse dette internt i staben eller er det behov for å ansette eller øke 
stilling?  Daglig leder legger frem alternativer i møtet og orienterer om menighetens 
økonomi. 
 
VEDTAK 
 
Merarbeidet som kommer som en konsekvens av nye kontorer legges til 
ungdomsarbeiderstillingen. Kirketjener skal ha ansvar for renhold og vedlikehold av 
nytt kontorbygg. Ungdomsarbeider får ansvar for noe av menighetens arealer i 
kirken. 
 
Enstemmig 
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VM  6 /2018  LØNNET DIRIGENT I SOULTEENS 
 
UTREDNING 
I menighetsrådets vedtak i sak 16 /2017 står det: På bakgrunn av en prekær 
situasjon for Soul teens vil menighetsrådet dekke honorarutgifter til dirigent for 
skoleåret 2017/2018 med inntil 150 000 kr. Ordningen evalueres høsten 2017. 
I perioden august til desember ble det utbetalt kr. 61 393 i honorar. 
 
Det er mange ulike vurderinger og argumenter som er kommet frem i denne saken så 
vi oppfordrer alle til å stille godt forberedt og ha lest grundig gjennom vedleggene.. 
 
Vedlegg som også lå ved i januarmøtet: 
- Notat fra møte med aktuelle sektorledere 22. november 2017. 
- Evaluering fra ledere og deltakere i Soul-korene. 
 
Nye vedlegg til februarmøtet: 
- Uttalelse fra staben 
- Oversikt over stillinger som menigheten lønner helt eller delvis. 
 
VEDTAK 
 
Det ansettes ikke en musikalsk ressurs i menigheten i denne omgang.  
Arbeidsutvalget og sektorleder for musikk, går i dialog med lederne i korene for å 
starte arbeidet med å finne dirigent for Soul Teens på frivillig basis.  
Menighetsrådet vil også at ungdomsarbeider får en støttende rolle i forhold til en del 
praktiske oppgaver for korene. 
 
Enstemmig  
 
 
 
VM  7 /2018  TILSKUDD TIL FESTIVAL FOR SOULKORENE 
 
UTREDNING 
Soul Children og Soul Teens skal på Soul Children festival i Oslo. 
Se vedlagte søknad om støtte til festival. 
 
VEDTAK 
 
Medlemmer av Soul Children og Soul Teens for en støtte på kr. 800 per deltaker på 
Soul Children festival i Oslo. 
 
Enstemmig 


