Møtebok for Skårer menighetsråd
_________________________________________
Tid: Torsdag 22.10.2015 kl 18:30-20:00 for sittende råd og kl 19:30-21:30 for
nytt råd.
Sted: Kirkens lokaler, Lørenskog Hus
Tilstede fra sittende råd:
Reidun Kværnum, leder
Odd Gunnar Norum, nestleder
Tor Einar Ljønes
Rune Wennevold
Kjersti Nordberg
Silja Kaldhol
Berit Helland Strand
Tormod Westermoen, fungerende sokneprest
Forfall:
Jarle Gausen
Alexandra Jacob

Tilstede frå nytt råd:
Tor Einar Ljønes
Rune Wennevold
Kjersti Nordberg
Lars Peter Raknes
Vidar Nergård
Øystein Myklestul
Bente Tunheim
Ellen Dahlsrud
Tormod Westermoen, fungerende sokneprest
Forfall:
Aage Tovan
Siv Randi Svensson Ostrø
Hildur Austrheim
Sissel Blandehoel
Sekretær: Geir Haavemoen

Saker behandlet på møtet :
SMR 23/2015-27/2015
Lørenskog den 23.oktober 2015

SMR 23/2015: Regnskapsrapport
Regnskapsrapport pr 30.9 ble lagt fram og gjennomgått. Sittende råd mente det var tilfredsstillende å legge
fram og overlate til nytt råd en økonomi med mindreforbruk.
VEDTAK:
1. Saken tas til orientering
2. Det legges fram ny rapport til neste møte 17.11 med gjennomgang av bundne fond.

SMR 24/2015: Drøftingssak: Trosopplæring
Saksordfører : Berit Helland Strand

Saksordfører ga en gjennomgang av status. Planarbeidet er snart i mål , og de enkelte tiltak fungerer
godt. Utfordringen er de ungdommer som er engasjert , og som mottar lønn for arbeidet, mens andre
på samme alder må arbeide frivillig. Det bør kanskje diskuteres en nedre aldersgrense for engasjement.
Det nye menighetsrådet må være oppmerksom på at avtalene med de engasjerte ungdommene
varer ut 1. halvår 2016. Dermed bør det være avklart i god tid hva som skal skje videre.
Menighetsrådet bør drøfte saken senest tidlig på nyåret.

SMR 25/2015: Drøftingssak: Gudstjenestereformen.
Denne saken ble utsatt i forrige møte. Svarfrist tilbake til Borg biskop var 1.10.2015.
Brevet fra Sokneprest Ernst Modest Herdieckerhoff var lagt fram for rådet i sin helhet og ble drøftet.
Fungerende sokneprest Tormod Westermoen la vekt på at dokumentet som sendes biskopen må redigeres
for å tilpasse seg de 21 spørsmål.

INNSTILLING:
Gudstjenesteutvalget gis i mandat å ferdigstille dokumentet med de merknader som kom fram i
møtet.
VEDTAK:
Fungerende sokneprest ferdigstiller dokumentet i samråd med gudstjenesteutvalget, og oversender
biskopen.

SMR 26/2015: Møte med nytt råd.
Det nyvalgte menighetsrådet trer i funksjon fra 1.11.2015. For at det nye rådet skal være best
mulig forberedt til oppgaven var de invitert til en gjennomgang av aktuelle saker sammen med
sittende råd. Grunnlaget for samtalen var menighetens årsmelding for 2014.

SMR 27/2015: Konstituering av nytt menighetsråd.
Konstituerende møte i det nyvalgte menighetsrådet skal i henhold til kirkeloven med forskrifter
avholdes innen utgangen av oktober i valgåret.
Det nye rådet som var samlet var vedtaksført , og på grunn av at 4 faste medlemmer var
fraværende hadde alle varamedlemmer stemmerett. Valget ble ledet av avgående leder Reidun
Kværnum og avstemmingen var skriftlig.
. Valg av medlemmer til kirkelig fellesråd avholdes i neste møte.
VEDTAK:
Som leder for Skårer menighetsråd for perioden 1.11.2015-30.10.2016 velges Rune Wennevold.
Som nestleder for Skårer menighetsråd for perioden 1.11.2015-30.10.2016 velges Kjersti Nordberg.

