Møtebok for Skårer menighetsråd
Tid: Mandag 30. januar 2012 kl. 19.00 – 21:25
Sted: Skårer kirke, Sal D (underetasjen)
Fremmøtt:
Tor Einar Ljønes
Reidun Kværnum
Rune Wennevold
Kjersti Nordberg
Berit Helland Strand
Silja Kaldhol
Odd Gunnar Norum
Elisabeth Kristiansen

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
kapellan

Forfall:
Oda Josefine Noven, Elin Hageland, Alexandra Jacob
Saker behandlet:
SMR 1/2012 – 5/2012
Det ble meldt en sak til Eventuelt

Lørenskog, den 30. januar 2012
Tor Einar Ljønes, leder (sign)
Olav M. Bjørnsen, sekretær (sign)
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MØTE MED KIRKENS NØDHJELP
Siv Bonde og Mona Bøe fra Kirkens Nødhjelp hadde blitt invitert til møtet for å fortelle litt om
organisasjonen og deres arbeidsfelt. Menighetsrådet ble informert om organisasjonens kirkelige
tilknytning, samarbeid med NORAD og andre hjelpeorganisasjoner og utviklingen mot et bredere
fokus på færre områder dette samarbeidet medfører. Det ble kort fortalt om organisasjons tre
hovedstrategier: Direkte nødhjelp ved katastrofer, langsiktige bistandsprosjekter hvor tett samarbeid
med lokale partnerorganisasjoner står sentralt, og til sist beslutningspåvirkende tiltak rettet mot lokale
og nasjonale beslutningstakere.
Vårens Fasteaksjon ble presentert i mer detalj, samt satsningen man nå har fra Kirkens Nødhjelp om å
engasjere hele menigheten i denne aksjonen fremfor tidligere års noe mer spissede fokus mot
konfirmantene. Miljøaspektet ved organisasjonens arbeid ble trukket frem, likeså mulighetene man har
til å enkelt og rimelig ta i bruk materiell til trosopplæringen fra Kirkens Nødhjelps nettsider.

SMR 1/2012: KIRKENS SOS I BORG
Rådsmedlem Rune Wennevold har på vegne av Kirkens SOS i Borg arbeidet med å opprette et
regionkontor på Romerike siden våren 2011. Dette er tenkt plassert i Lørenskog kommune.
VEDTAK:
1. Lørenskog kirkelige fellesråd bes følge opp sak om kartlegging av mulige lokaler for Kirkens
SOS i Borg med Lørenskog kommune. Primæroppgaven vil være å etablere en direkte kontakt
mellom Kirkens SOS i Borg og Lørenskog kommune. Sekundært at Lørenskog kommune
holder Lørenskog kirkelige Fellesråd fortløpende orientert om videre saksgang..
2. Det presiseres at Lørenskog kirkelige Fellesråd og Skårer menighet ikke stiller økonomiske
eller personellressurser til rådighet for Kirkens SOS i Borg utover denne oppgaven.

SMR 2/2012: ÅRSREGNSKAP 2011
Saksdokumenter: Utkast til årsregnskap for 2011
Årsregnskap for 2011 viser et mindreforbruk på kr. 89.816,-. Bakgrunnen for overskuddet er primært
to anliggender: En minnegave på i overkant av kr. 20.000,- og mindreforbruk i konfirmantarbeidet på
noe over kr. 60.000,-. Sistnevnte som resultat av optimal konfirmanttilgang til de enkelte oppleggene
og effektive kostnadsbesparende tiltak fra konfirmantlærer.
Det ble bedt om og gitt nærmere informasjon om enkelte mindre detaljer av bokføringsteknisk
karakter, blant annet bokføringsrutiner ved enkeltstående arrangementer
VEDTAK:
1. Årsregnskap for 2011 vedtas som fremlagt
2. Administrasjon og Arbeidsutvalg ser til at noteopplysninger utarbeides for årsmelding og
revisjon
3. Disponering av årsresultat:
Minnegave etter Lars Benterud, kr. 21.128,-, og gave gitt av Inner Wheel Lørenskog, kr.
1.000,-, føres til bundet avsetning i Skårer menighets balanseregnskap. Formål med avsetning
er investeringer til Skårer kirke, og disponeres av kirketjener Ragnhild Solås på vegne av
Skårer menighetsråd.
Kr. 16.000,- føres til ubundet avsetning i Skårer menighets balanseregnskap. Disse midlene
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disponeres fritt av Skårer menighetsråd.
Resterende beløp, kr. 51.688,-, føres til bundet avsetning i Skårer menighets balanseregnskap.
Formål med avsetning er barne- og ungdomsarbeid i Skårer menighet, og disponeres av Skårer
menighetsråd.

SMR 3/2012: ÅRSBUDSJETT 2012
Saksdokumenter: Utkast til årsbudsjett for 2012
Menighetsrådet ble fremlagt et balansert utkast til årsbudsjett for 2012. Endringer i utkast siden
menighetsrådsmøtet av 14. desember 2011 ble redegjort for. Årsbudsjett for 2012 legger opp til bruk
av kr. 113.000,- fra tidligere avsatte midler. Dette i forbindelse med deltidsengasjement av korleder for
barne- og ungdomskor.
VEDTAK
Årsbudsjett for 2012 vedtas som fremlagt

SMR 4/2012: ORIENTERINGER
Møtebok for desember 2011: Godkjent pr. epost, signert i møtet
Vedtak fattet av Arbeidsutvalget:
Restmidler Normisjonsgaven
Normisjon ga en pengegave til barne- og ungdomsarbeidet i Skårer menighet for en del år
tilbake. Buskmen har nå søkt om å få overført restmidlene av denne til sin konto, blant annet
med tanke på investeringer til oppstart av ungdomskor. Pengegaven ble utgiftsført i sin helhet
da den ankom, og står plassert som en kortsiktig gjeldspost i menighetens regnskap.
AU-vedtak
Administrasjonen overfører restmidler fra Normisjonsgaven til Buskmen
Inndekning av utgift
Ved gjennomgang av årsregnskap for 2011 viste det seg at et av de eksterne offerformålene
hadde fått overført kr. 1400,- for mye grunnet tastefeil ved bokføring. Denne utgiften må
belastes en regnskapspost.
AU-vedtak
Kr. 1400,- belastes menighetsrådets diversekonto for 2011
Fellesgudstjenesten 8. januar
- Til neste fellesgudstjeneste vil en person ha hovedansvaret for å sikre at menighetens oppgaver
følges opp som forventet. Hovedansvarlig innkalles til menighetsrådsmøtet i desember for
avklaring av praktisk oppgavefordeling.
Strategisamlingen 28. januar
- Arbeidsutvalget vil følge opp innspillende etter strategisamling. Revidering av
virksomhetsplan, formuleringer vedrørende visjon og overordnende målsetninger og
menighetstur som menighetsbyggende tiltak blant de momentene det skal arbeides videre med
i første omgang.
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Arrangementer vårsemesteret 2012
- Menighetsrådet har våren 2012 ansvar for gjennomføring av følgende:
Fellesgudstjenesten 8. januar (gjennomført)
- Fasteaksjonen 27. mars. Kjersti Nordberg stiller opp som rodeutdeler, som direkte oppfølging
i etterkant av møte med Kirkens Nødhjelp.
- Menighetens årsmøte 15. april. Menighetsrådet ordner bevertning.
- Påskefrokost 1. påskedag. Elisabeth Kristiansen og Silja Kaldhol organiserer denne i år.
Endringer i kirkeloven
- Departementet har sendt ut rundskriv hvor det redegjøres nærmere for lovendringer av 8. juni
2011 som trådde i kraft 1. januar 2012.
Nytt fra underutvalgene
- Diakoniutvalget er i sving med å følge opp sine faste aktiviteter
Nytt fra staben
- Staben arbeider nå med å organisere sitt arbeid ved å utarbeide et årshjul. Foreløpig versjon av
denne er vedlagt sakslisten. Videre ønsker man å samkjøre denne med menighetsrådets årshjul
og annet planarbeid for å få en helhetlig oversikt over planer og aktiviteter i menigheten.
- Sokneprest Ernst-Modest Herdieckerhoff har studiepermisjon til og med uke 6. Kapellan
Elisabeth Kristiansen vil ha studiepermisjon store deler av høsten 2012. Ingrid Reierstad vil
bistå kateket Monika Skaalerud 6 timer i uken de neste to årene som en del av sine studier.

SMR 5/2012: SØKNAD OM STØTTE
Klubben har søkt om støtte for å sende inntil tre representant til Borg bispedømmes ungdomsting.
Kostnad vil være kr. 1100,- pluss reisekostnader.
VEDTAK:
Klubben innvilges støtte for å sende inntil tre representanter til Borg bispedømmes ungdomsting 2012.
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