Møtebok for Skårer menighetsråd
_________________________________________
Tid: Tirsdag 12. januar kl 19:00-21:00
Sted: Skårer kirke , Sal D
Tilstede:
Rune Wennevold,leder
Kjersti Nordberg, nestleder
Sissel Blandehoel
Tor Einar Ljønes
Lars Peter Raknes
Aage Tovan
Siv Randi Svensson Ostrø
Hildur Austrheim
Tormod Westermoen, fungerende sokneprest
Varamedlemmer:
Jane Mari Kiær
Vidar Nergård
Bente Tunheim
Forfall:
Øystein Myklestul, varamedlem
Sekretær: Geir Haavemoen

Saker behandlet på møtet :
SMR 01/2016-11/2016

Lørenskog den 15.januar 2016

SMR 01/2016: Godkjenning av møtebok fra møte 17.11.2015
Tor Einar Ljønes tok opp at valget av representanter til fellesrådet ikke var gyldig, da det var i strid med
Kirkelovens § 12 og tilhørende forskrifter gitt av Kirkemøtet. Etter en debatt ble følgende vedtatt etter
forslag fra Aage Tovan:
VEDTAK:
1. Møtebok fra møte 17.11.2015 godkjennes og signeres.
2. Menighetsrådet ber om sak om valg av medlemmer til kirkelig fellesråd til neste møte 8.2.

SMR 02/2016: Godkjenning av innkalling
VEDTAK:
Innkallingen godkjennes

SMR 03/2016: Årsbudsjett 2016
Kirkevergen gikk i gjennom og kommenterte forslaget og forklarte bakgrunnen for forslaget opp i mot blant
annet budsjett for trosopplæring -

INNSTILLING:
Årsbudsjett for 2016 vedtas med følgende merknader:

VEDTAK:
Årsbudsjett for 2016 vedtas som framlagt.

SMR 04/2016: Årsregnskap 2016
Kirkevergen orienterte om stipulert resultat pr 11.1 og kommenterte dette.

INNSTILLING:
1. Menighetsrådets arbeidsutvalg gis fullmakt til å godkjenne endelig årsregnskap for 2015 på
vegne av Skårer menighetsråd.
2. Menighetsrådet orienteres om endelig årsregnskap i førstkommende møte.

VEDTAK:
Årsregnskap 2015 fremmes som sak i neste møte.

SMR 05/2016: Plan og strategiarbeid
INNSTILLING:
1. Menighetsrådets medlemmer bes sette av lørdag 5. mars til plan og strategisamling i Skårer
kirke. Samlingen er tenkt å vare fra kl 12:00-15:00.
2. Menighetsrådets arbeidsutvalg vil forberede samlingen. De som å komme med konkrete
innspill som skal tas med i forberedelsene bes melde inn dette til kontoret eller leder innen
lørdag 8.februar.
VEDTAK:
1. Menighetsrådets medlemmer og varamedlemmer bes sette av lørdag 5. mars til plan og
strategisamling i Skårer kirke. Samlingen er tenkt å vare fra kl 12:00-15:00.
2. Menighetsrådets arbeidsutvalg vil forberede samlingen. De som å komme med konkrete
innspill som skal tas med i forberedelsene bes melde inn dette til kontoret eller leder innen
mandag 8.februar.

SMR 06/2016 Ominnredning av våpenhuset i Skårer kirke
Det ble gjennomført en befaring og kirkevergen orienterte om formelle krav som kommer til
endring. Kirkevergen vil inkludere ledende kirketjener i arbeidet.
INNSTILLING:

VEDTAK:
1. Det settes ned en arbeidsgruppe for å vurdere løsninger for ominnredning av våpenhuset
bestående av Hildur Austrheim, Sissel Blandehoel og kirkevergen .
2 .Sokneprest deltar i oppstart av arbeidet.

SMR 07/2016: Gudstjenesteplan for 2016
Fungerende sokneprest gikk i gjennom utkastet og orienterte .
INNSTILLING:
Gudstjenesteplan for 2016 vedtas som framlagt.
VEDTAK:
Gudstjenesteplan for 2016 tas til orientering.

SMR 08/2016: Kirkeoffer 2016
Fungerende sokneprest gikk i gjennom forslaget og begrunnet forslaget.
INNSTILLING:
Organisasjoner og formål innvilges kollekt i Skårer i 2016 som foreslått.

VEDTAK:
1. Organisasjoner og formål innvilges kollekt i Skårer i 2016 som foreslått.
2. Offer til grønt offerformål vedtas på neste møte.

SMR 09/2016: Skårer menighets givertjeneste
Det var enighet i møtet om at givertjenesten må styrkes. Det ble understreket fra kirkevergen at
det er viktig å få til en delfinansiering av en diakonstilling. Dermed vil en sammen med det
kommunale vedtaket legge ytterligere press på bispedømmerådet om å finne plass til tilsvarende
finansiering.
INNSTILLING:
Utarbeides under møtet.
VEDTAK:
Arbeidsutvalget arbeider videre med saken.

SMR 10/2016: Menighetens utvalg
Samtlige foreslåtte kandidater er forespurt av menighetens arbeidsutvalg og har sagt seg villige:
VEDTAK:
Gudstjenesteutvalget:
Rune Wennevold
Geir Åge Noven
Berit Kloster
Bente Tunheim
Tormod Westermoen
Diakoniutvalget:
Ewa Sobcynska
Hege Sydnes
Inger Ystad
Svein Kloster

Trosopplæringsutvalget:
Onesimus Jalata Nagari
Heidi Sveås
Stina Solberg
Marlene Tønsberg
Vidar Nergård
Sissel Blandehoel
Hildur Austrheim
Representant til Buskmen:
Lars Peter Raknes
Infogruppe:
Hildur Austrheim
Infogruppe tas opp på neste møte.

SMR 11/2016 : Orienteringer
Kirkevergen orienterte om brev fra bispedømmerådet om prosess ved tilsetting i 4-års vikariat som
sokneprest i Skårer. Innstilling vil foreligge 5.2. Frist for menighetsrådets innspill i saken er
mandag 8.2.2016.
VEDTAK:

Neste møte settes til mandag 8.2 kl 19:00.

