Møtebok for Skårer menighetsråd
Tid: Tirsdag 29. oktober 2013, kl. 19.00 – 21.55
Sted: Skårer kirke, Sal D
Til stede:
Tor Einar Ljønes
Rune Wennevold
Kjersti Nordberg
Berit Helland Strand
Silja Irene Kaldhol
Odd Gunnar Norum
Onesimus Jalata-Nagari

leder
medlem
medlem
medlem
medlem
varamedlem
menighetsprest

Forfall: Reidun Kværnum, Oda Noven, Elin Hageland, Ernst-Modest Herdieckerhoff

Saker behandlet:
SMR 29/2013 – SMR 39/2013

Møtedatoer fremover:
3. desember
28. januar
11. mars
21. mai

Lørenskog, den 29. oktober 2013
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SMR 29/2013: REVIDERING AV STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN
Saksdokumenter:
Innspill fra staben til revidert strategi og virksomhetsplan (i referat fra Skårerstabens stabsmøte 10. okt.)
Utkast til revidert strategi og virksomhetsplan for Skårer menighet
I etterkant av strategisamling i Berlin og oppfølgingsmøte den 24. september har staben fått oversendt
protokoller fra samlingene til gjennomsyn. I stabsmøtet av 10. oktober kom de med sine kommentarer
til disse.
Revidert strategi og virksomhetsplan skal formelt vedtas av menighetsrådet. Innspill fra staben, og de
innspill som kom fra grupper og utvalg i tide til behandling ble diskutert med hensyn på mulige
justeringer.
For aktiv bruk av plandokumentet tilsier erfaring at tidsavgrenset målrettet arbeid mot et eller flere
spesifiserte områder eller målsetninger er effektivt, og at denne prosessen gjentas fortløpende.
Ut fra tidligere diskusjoner og vedtak er det tre områder som peker seg ut per oktober 2013:
Trosopplæring, informasjonsarbeid og menighetsweekend.
Skårer menighet er i startfasen med implementering av trosopplæringsreformen. Dette krever mye og
målrettet arbeid, også fra menighetsrådet sin side.
For informasjonsarbeidet er det særlig menighetsblad som har vært en etterspurt satsning. Her er det i
første rekke snakk om å kartlegge hvilke ressurser det er behov for, og i hvor stor grad man ønsker å
lage en gammeldags type menighetsblad. Bruk av rodekart for å kartlegge distribusjonsruter og anslå
antall hustander i hver rode er kanskje jobb nummer en. Opptrykk m.v. kan gjøres på en mer enkel
måte, og det er distribusjon som er hovedutfordringen med menighetsblad.
Til sist har menighetsweekend som strategisk og samlende tiltak vært etterlyst av stab og frivillige.
2014 er første mulighet for å få til dette, og alt nå er man egentlig sent ute med planlegging av denne
type arrangement. Tid, sted og økonomi rundt opplegget er det som haster mest å få kartlagt, utover at
man må se om det er nok interesse for tiltaket til at det kan bli gjennomført.
Vedtak:
1. Silja Kaldhol og Onesimus Jalata-Nagari gjennomgår innspill til strategiplan og foretar de
justeringer de anser som nødvendige i dokumentet. Nestleder Reidun Kværnum forespørres
om å supplere arbeidsgruppen. Ansvar: Silja Kaldhol.
2. Vårsemesteret 2014 vil Skårer menighetsråd fokusere særskilt på arbeidsområdet
trosopplæring. Videre vil menighetsblad utredes som tiltak, og menighetsweekend utredes
med tanke på gjennomføring høsten 2014.
3. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å sette sammen en arbeidsgruppe som forbereder
grunnleggende arbeid med menighetsweekend i 2014.

SMR 30/2013: VALG AV LEDER OG NESTLEDER
Leder og nestleder av menighetsrådet velges for et år av gangen. Leder og nestleder for perioden 1.
november 2013 til 31. oktober 2014 skal velges. Saken ble lagt frem uten innstilling.
Vedtak:
1. Tor Einar Ljønes ble valgt som leder for perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2014 ved
akklamasjon
2. Reidun Kværnum ble valgt som nestleder for perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2014
ved akklamasjon
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SMR 31/2013: LYDANLEGG I SKÅRER KIRKE
Ungdomsmiljøet har begynt å anskaffe de tekniske hjelpemidler de har behov for på lydsiden for å
følge opp satsningen på trosopplæring som implementering av trosopplæringsreformen fordrer ut fra
Skårer sitt planverk på området. De har også kommet med innspill hvor flerbruk av en del av dette
utstyret er tema, og ber menighetsrådet ta stilling til dette.
Menighetsrådet vedtok i vår at det skulle investeres i nytt taleanlegg i Skårer kirke. For at dette skal på
plass til advent må et konkret forslag på bordet nå, slik at man kan se på finansiering av dette.
Kostnadsoverslag må være på utstyr og installering av dette.
Skårer menighetsråd har avsatte midler fra tidligere år på totalt kr. 80.500,- som kan omdisponeres til
en slik investering.
Saksbehandler presenterte kort et konkret tilbud i møtet.
Vedtak:
1. Alternativer til fremlagt tilbud vurderes. Tilbakemeldinger sendes AU innen 7. november
2. AU gis fullmakt til å effektuere innkjøp av lydanlegg til Skårer kirke. Menighetsrådet
informeres i sitt førstkommende møte.

SMR 32/2013: EKSTERNE OFFERFORMÅL 2014
Kontoret har mottatt offersøknader for 2014. Sokneprest har fått i oppdrag å sette samen et ad hoc
utvalg som lager innstilling til offerformål for 2014, på samme måte som i tidligere år. Innstilling fra
ad hoc utvalg legges frem i møtet.
Vedtak:
Saken behandles elektronisk i etterkant av menighetsrådsmøtet. Ansvar: Odd Gunnar Norum

SMR 33/2013: SEMESTERAVSLUTNING FOR MR
MR har sitt siste møte 3. desember. AU ser gjerne at dette blir et kort møte, hvor rådets medlemmer og
varamedlemmer kan møtes på egnet sted for en uformell, frivillig semesteravslutning. Buen restaurant
har vært benyttet til dette tidligere. Menighetsrådsmøtet planlegges med start kl. 18.00, slik at rådet får
tid til å behandle aktuelle saker.
Rådsmedlem Rune Wennevold påtok seg å sjekke ut mulighetene for å legge møte og tilhørende
avslutning til lokaler han har tilgang til i Oslo sentrum.
Vedtak:
Alternativer for semesteravslutning avklares per epost. Ansvar: Rune Wennevold.

SMR 34/2013: GIVERFINANSIERT STILLING
På menighetsrådets strategisamling i Berlin ble muligheten for giverfinansiert stilling tatt opp, og det
ble konkludert positivt på denne satsningen. Per dags dato er det ikke grunnlag for å tilby en
deltidsstilling på 20 %, men med dagens nivå på givertjenesten vil vi kunne tilby en stillingsbrøk på
10 % nå, som senere kan utvides med de ønskede resterende 10 % om eller når finansiering er på
plass.
Vedtak:
1. Menighetspedagog tilbys stillingsutvidelse med stillingsbrøk 10 %, finansiert av menighetens
givertjeneste
2. Menighetsrådet arbeider med å styrke givertjenesten med tanke på senere utvidelse av
giverfinansiert stilling
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SMR 35/2013: GUDSTJENESTEPLAN FOR 2014
Staben arbeider med gudstjenesteplan for 2014. Sokneprest presenterer de elementer i planen som MR
bør informeres om. Om det er særskilte elementer MR ønsker å tilføre plan for vårsemesteret bør disse
spilles inn nå.
Vedtak:
Saken utsettes

SMR 36/2013: MØTEDATOER VÅREN 2014
Menighetsrådets møtedatoer våren 2014 og dato for menighetsrådets årsmøte skal vedtas. Dato for
temasamlinger i vårsemesteret fastsettes.
Vedtak:
1. Møtedatoer for Skårer menighetsråd våren 2014 er 28/1, 11/3 og onsdag 21/5
2. Menighetens årsmøte blir 30. mars 2014
3. Det legges opp til temasamlinger 25. februar og 6. mai.

SMR 37/2013: HVA SKAL VÆRE KAS FRAMTIDIGE STRATEGI?
Saksdokumenter:
Brev vedrørende KAs framtidige strategi
Informasjonsbrosjyre vedrørende KAs framtidige strategi
Arbeidsgiverorganisasjonen KA har gått ut bredt til sine medlemmer hvor de ber om tilbakemelding
på den strategiplan de arbeider etter. Hovedpoenget med kartleggingen er at de vil sikre seg at de
førende strategiske valg har en solid forankring hos sine medlemmer. KA etterspør medlemmenes svar
på fem sentrale spørsmål, i tillegg til at medlemmene gis mulighet til å gi frittstående kommentarer til
den strategi KA følger.
Se saksdokumenter for mer detaljert informasjon
Vedtak:
Saken utsettes

SMR 38/2013: ORIENTERINGER
Møtebok for menighetsrådsmøtet 10. september. Godkjent per epost, signert i møtet
Trosopplæring
Status fra utvalget. Siste utvikling i planarbeid og gjennomføring. Status økonomi.

SMR 39/2013: TROSOPPLÆRINGSKONFERANSEN 2013
Trosopplæringsutvalget og staben forespurte om MR kunne stille med en representant til
Trosopplæringskonferansen i Lillestrøm den 13. november. Begge parter anser det viktig at
menighetsrådet er representert, særskilt nå som Skårer menighet er i en implementeringsfase av
trosopplæringsreformen. Berit Helland Strand, medlem av menighetsrådet og leder av
trosopplæringsutvalget, sa seg villig til å stille som menighetsrådets offisielle representant.
Vedtak:
Berit Helland Strand representerer Skårer menighetsråd på trosopplæringskonferansen 2013
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