Møtebok for Skårer menighetsråd
Tid: Mandag 8. februar 2016, kl. 19.00 – 20.25
Sted: Kirkekontorene, Festplassen 1
Til stede:
Nils Rune Wennevold
Kjersti Nordberg
Aage Tovan
Tor Einar Ljønes
Lars Peter Raknes
Siv Randi Ostrø
Sissel Blandehoel
Jane-Mari Kjær
Vidar Nergård
Øystein Mykestul
Bente Tunheim
Ellen Dahlsrud
Tormod Westermoen
Geir Haavemoen

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
medlem
varamedlem
varamedlem
varamedlem
varamedlem
varamedlem
sokneprest
kirkeverge

Forfall:
Hildur Austrheim

Sakskart:
SMR 12/2016 – 19/2016

Lørenskog, den 8. februar 2016
Nils Rune Wennevold, leder (sign)
Olav M. Bjørnsen, sekretær (sign)

MØTEDATOER FREMOVER:

5. mars: Plan og strategisamling
15. mars: Menighetsrådsmøte
3. april: Menighetens årsmøte
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SMR 12/2016: GODKJENNING AV INNKALLING. GODKJENNING AV
SAKSLISTE
Det ble presisert at menighetsrådet ønsker at godkjenning av innkalling og godkjenning av saksliste
skal tas inn som formell sak med vedtak i menighetsrådets sakslister og møtebøker.
VEDTAK:
1. Innkalling godkjennes
2. Saksliste godkjennes

SMR 13/2016: VALG AV MEDLEM TIL LØRENSKOG KIRKELIGE FELLESRÅD
Saksdokument: Utredning vedrørende valg av medlem til Fellesråd (Geir Haavemoen)
Grunnet påklaging på valg av fast medlem til Lørenskog kirkelige fellesråd i menighetsrådsmøte av
12.01.2016, SMR 01/2016, ble det vedtatt at saken skulle tas opp til ny behandling i inneværende
møte.
Skårer menighetsråd gjennomførte valg av representanter til Lørenskog kirkelige fellesråd i møte av
17.11.2015, SMR 30/2015, hvor følgende vedtak ble fattet:
1. Øystein Myklestul og Siv Randi Svensson Ostrø velges som medlemmer av Lørenskog kirkelige
fellesråd for perioden desember 2015 – november 2019.
2. Rune Wennevold og Tor Einar Ljønes velges som varamedlemmer av Lørenskog kirkelige
fellesråd for perioden desember 2015 – november 2019.
Valget ble gjennomført skriftlig, og i henhold til Kirkelovens regler.
Klagen på valget gjelder det forhold at et av de faste medlemmene som ble valgt ikke er fast medlem
av Skårer menighetsråd. Problemstillingen som da reises er som følger:
- Formelt sett er det riktig at faste medlemmer til posisjon i fellesrådet skal være faste
medlemmer av menighetsrådet de velges fra. Kirkeverge Geir Haavemoen har laget en
detaljert utredning rundt dette forholdet. Om menighetsrådet skal følge formalia, bør det da
avholdes omvalg for denne ene posisjonen.
- Samtidig er det slik at menighetsrådets skjønn ved gjennomføring av valg på fast medlem til
fellesrådet tilsa at dette burde fravikes, da man hadde en kandidat som var villig til å ta vervet,
har en god kompetanse inn i dette arbeidet, og som ellers kunne fått en langbt mer passiv rolle
i menighetsrådets a rbeid. Som varamedlem vil man som regel bli mindre involvert, men når
man er valgt inn i fellesrådet fordrer det at man også møter fast på menighetsrådets møter.
Menighetsrådet kan velge å støtte tidligere vedtak og det skjønn som da ble utvist, men da med fare
for at vedtaket påklages til overordnede instanser. Alternativt kan menighetsrådet omgjøre tidligere
vedtak, og velge å forholde seg til de formelle regler og vurderinger utarbeidet av Kirkerådet til disse,
som beskrevet i utredning fra kirkeverge Geir Haavemoen.
Rådsmedlem Åge Tovan presenterte forslag til vedtak som følger:
Både lov, forskrift og Kirkerådets tolkning, med hjemmel i forskriftens kapittel 3, er klar på at det bare
er medlemmer og ikke varamedlemmer av menighetsrådet som kan velges til representant i kirkelig
fellesråd. Ut fra dette må et av valgene til kirkelig fellesråd gjøres på nytt, og blant de faste
medlemmene i rådet.
Vedtak:
Forslag om nytt valg til Lørenskog kirkelig fellesråd falt med 4 mot 5 stemmer
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SMR 14/2016: ÅRSREGNSKAP 2015
Saksdokumenter: Resultatregnskap 2015. Balanseregnskap 2015
Administrasjonen har konsentrert seg om andre forhold med korte tidsfrister på begynnelsen
av arbeidsåret, og har grunnet dette ligget litt på etterskudd med ferdiggjøring av årsregnskap.
Endelig behandling av årsregnskap ble av den grunn utsatt til dette måtet.
Årsresultat foreligger nå, med et mindreforbruk stort kr. 128.106,-.
Administrasjonen har utarbeidet forslag til årsoppgjørsdisposisjoner.
Vedtak:
1. Årsregnskap for 2015 godkjennes som fremlagt med mindreforbruk stort kr. 128.106,-.
2. Årsoppgjørsdisposisjoner blir som følger:
- Minnegaver m.v., beløp stort kr. 9.150,-, utgiftsføres mot kortsiktig gjeld
- Mindreforbruk beløp stort kr. 71.968,- på givertjeneste til giverfinansierte stillinger avsettes til
bundet avsetning barne- og ungdomsarbeid i Skårer menighet
- Øvrig del av mindreforbruk, beløp stort kr. 46.988,-, avsettes til Skårer menighetsråds
disposisjonsfond

SMR 15/2016: KOLLEKT TIL INNTEKT FOR «GRØNT FORMÅL»
Menighetsrådet vedtok i møte av 12.01.2016 at vedtak om kollekt til egnet organisasjon som har et
miljømessig og fortrinnsvis også kristent grunnlag i sitt arbeid skal vedtas i dette møtet. Fungerende
sokneprest Tormod Westermoen redegjorde for hvilke alternativer som kan være aktuelle. Hans
konklusjon er at Regnskogfondet er det beste alternativet blant de organisasjonene som har et spisset
engasjement i miljøsaken.
Vedtak:
Regnskogfondet tildeles kollekt til inntekt for «grønt formål» i Skårer menighet i 2016

SMR 16/2016: INFORMASJONSGRUPPE
Menighetsrådet har vedtatt å sette ned en rekke utvalg. Et utvalg eller arbeidsgruppe som gjenstår er en
gruppe dedikert til informasjonsarbeid. Etter vedtak tas dette opp som egen sak.
Vikarprest Kjell Svarstad har sagt seg villig til å bidra med sin kompetanse på området, og i hvert fall i
en oppstartsfase kan også Olav gå inn i dette arbeidet både fordi han har drevet mye av det praktiske
arbeidet med nettsider m.v. de siste årene, samt at han har en del kompetanse etter tidligere
arbeidsforhold i lokalavis.
Vedtak:

Menighetsrådets arbeidsutvalg gid mandat til å arbeide med endelig sammensetning av
informasjonsgruppe. Menighetsrådet informeres når denne foreligger.
SMR 17/2016: PLAN- OG STRATEGIARBEID
I menighetsrådsmøtet av 12. 01.2016, SMR 05/2016, ble det vedtatt følgende om denne saken:
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.
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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.
Arbeidsutvalget har hatt eget møte om dette på dagtid i forkant av dette menighetsrådsmøtet, hvor en
del grunnpremisser for arbeidet er foreslått. Arbeidsutvalget foreslår at de ytre rammer for diskusjonen
på plan- og strategisamling blir som følger:
1. Visjonen videreføres.
2. Satsningsområder de neste fire år blir: Gudstjeneste – Trosopplæring – Utadrettet Arbeid
3. Satsningsområdene vil følges opp gjennom 5 strategier:
a. Styrke kvaliteten på våre aktiviteter og tjenester
b. Styrke og videreutvikle målrettet kommunikasjon
c. Oppfordre medlemmer til å benytte sin lokale kirke
d. Styrke samarbeid med lokale foreninger og organisasjoner
e. Styrke samhandlingen mellom arbeidsområdene i menigheten
Beskrivelsene kommer med forbehold om justeringer av spesifikke formuleringer.
Timeplan for dagen blir som følger:
1. Åpning (10 minutter)
2. Visjon (20 minutter)
3. Satsningsområder (30 minutter)
4. Strategier (2 timer)
5. For de som ønsker: Samling på dertil egnet restaurant som
avslutning av arbeidsøkten
I etterkant av plan- og strategisamling ønsker Arbeidsutvalget å gi mulighet for at medlemmer og
varamedlemmer avslutter samlingen med et felles måltid. Dette er frivillig, og den enkelte må selv
betale for dette da dette prinsipielt anses for å være et sosialt og ikke oppgaverettet tiltak.
Under behandling ble det foreslått at samlingen avsluttes med enkel matservering i Skårer kirke. Det
ble videre foreslått at staben inviteres til å delta på plan- og strategisamlingen.
Vedtak:
1. Staben i Skårer menighet inviteres til å ta del i plan- og strategisamling i Skårer kirke lørdag
den 5. mars
2. De ytre rammer for diskusjonen på samlingen blir som følger:
a. Visjonen videreføres.
b. Satsningsområder de neste fire år blir: Gudstjeneste – Trosopplæring – Utadrettet
Arbeid
c. Satsningsområdene vil følges opp gjennom 5 strategier:
i. Styrke kvaliteten på våre aktiviteter og tjenester
ii. Styrke og videreutvikle målrettet kommunikasjon
iii. Oppfordre medlemmer til å benytte sin lokale kirke
iv. Styrke samarbeid med lokale foreninger og organisasjoner
v. Styrke samhandlingen mellom arbeidsområdene i menigheten
3. Det blir enkel matservering i Skårer kirke i etterkant av samlingen
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SMR 18/2016: TILSETTING AV VIKARIERENDE SOKNEPREST I SKÅRER SOKN
Det skal tilsettes sokneprest i vikarstilling for perioden frem til neste kirke- og kommunevalg. Det har
kommet totalt 7 søknader. Tre av søkerne er ikke ordinerte, men kan tilsettes under forutsetning av
fullført praktikum og biskopens godkjennelse. Dette gjelder søkere 1, 4 og 5. Det ble avholdt
intervjuer av aktuelle kandidater fredag 5. februar.
Menighetsrådet kan gi en rådgivende uttalelse til tilsetting.
Vedtak:
Skårer menighetsråd tilrår at stillingen som vikarierende sokneprest i Skårer sokn tilbys Tormod
Westermoen

SMR 19/2016: ORIENTERINGER
Møtebok fra Skårer menighetsråd av 12.01.2016: Det kom merknad om at Diakoniutvalgets
sammensetning ikke var korrekt fremstilt, og må korrigeres. Møtebok ble godkjent og signert med
denne merknaden.
Nytt fra staben
- Årsstatistikk 2015. Denne er distribuert i sin helhet, til informasjon.
Nytt fra Fellesrådet
Fellesrådsrepresentant Siv Randi Ostrø redegjorde for Fellesrådets roller i bispevisitas i
Fjellhamar menighet, og hvilke saker som trolig vil følges opp ved bispevisitas i Skårer
menighet i 2017. Kirkegårdsutvidelse, nytt orgel i Lørenskog kirke og flyktningarbeid er blant
de mer sentrale av disse.
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