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Møteprotokoll 
                for 

Vågsbygd menighetsråd 
 
 
 
 
Tid: tirsdag 11.2.14 kl. 19:15   
Sted: Vågsbygd kirke 
 

 

Fremmøtte: 
  

Anne Reidun Røise  Leder 

Geir Haaland Nestleder 

Ragnhild L. Kragholm Medlem 

Jens Arnold Andersen Medlem 

Stein Inge Jærnes Medlem 

Frode Kleveland Medlem 

Lasse Hammersland Medlem 

Kristin Berge Flatnes Varamedlem 

Nils Terje Andersen Sokneprest 

Per Gunnar Pedersen Saksbehandler  

  

 
 
 
Saker behandlet på møtet: 
 
VM 6 /2014  MØTE MED BARNESEKTOREN 
 
VM 7 /2014  LEIE AV BANKTERMINAL 
 

 
 

Meldinger og referatsaker: 
 
Etter menighetsrådsmøtet ble det gjennomført et kort informasjonsmøte pm Alpha 
kurs som planlegges med oppstart høsten 2014. 
Det var et åpent møte som var annonsert på gudstjenesten. I tillegg til 
menighetsrådet møtte det ca. 15 personer. Mange av dem meldte seg frivillig til ulike 
oppgaver knyttet til Alpha kurs. 
Kurt Mosvold delte erfaringer med Alphakurs som har vært gjennomført kontinuerlig i 
Randesund misjonsmenighet i mange år. 
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VM 6 /2014  MØTE MED BARNESEKTOREN 
 
UTREDNING 
Sektorleder Monica Kragholm og trosopplærer Kathrine Ravnevand var til stede 
under behandling av denne saken.  
 
MØTEBEHANDLING 
Arbeidet i barnesektoren ble gjennomgått.  
Ledersituasjonen i barnearbeidet er veldig god med mange engasjerte lesere.  
(ca. 60) Det er moro at det nå har begynt 8-9 gutter i Soul Children. 
Til høsten vil det for første gang bli arrangert en dag der barn kan ta med leker eller 
andre ting de ikke lenger bruker for å selge videre. Tanken er at det kan gi gjenbruk 
og at inntekten for salget skal gå til misjonen.  
Det vurderes om vi kan klare å gjennomføre et tilbud om middag på de torsdagene 
det ikke er supertorsdag.  
Menighetsrådet ga gode tilbakemeldinger på det arbeidet som gjøres i 
barnesektoren. 
 
 
 
VM 7 /2014  LEIE AV BANKTERMINAL 
 
UTREDNING 
Det er nå mange som ikke har kontanter på seg etter at kortbruken har tatt seg opp. 
Det har gjort at noen menigheter har gått til anskaffelse av kortterminal. 
Erfaringene med dette er noe ulik. 
Arbeidsutvalget vil at menighetsrådet skal vurdere om menigheten skal gå til 
anskaffelse av en kortterminal.  
Den månedlige kostnaden er på ca. 700,- kr pluss 10 øre pr. transaksjon.  
Det er kun tidspunktet for transaksjonene som kan brukes for å skille 
formålet/mottaker internt i vårt regnskap. Det vil si at terminalen må avstemmes 
mellom hvert formål.  
Dette krever disiplin av nøyaktighet av brukerne og det anbefales ikke mange 
brukere. 
Mobildekning for terminalen er den samme som en mobiltelefon. 
Hvis terminalen er utenfor dekning kan den bruken med reserveløsning. 
Det er 14 dagers bestilling på terminal og tre års bindingstid. 
 
VEDTAK 
Menigheten inngår leieavtale av bankterminal til bruk under ofringer og til salg på 
supertorsdag og andre arrangement der inntekten går til menigheten. 
Terminalen kan ikke brukes til uttak av kontanter og heller ikke til andre leverandører. 
Arbeidsutvalget setter opp et utfyllende regelverk for bruk av terminalen. 
 
Enstemmig  


