Møtebok fra møte i Skårer menighetsråd
Tid: Tirsdag 26. april 2016, kl. 19.00 – 20.35
Sted: Kirkekontorene, Festplassen 1
Til stede:
Nils Rune Wennevold
Kjersti Nordberg
Tor Einar Ljønes
Lars Peter Raknes
Hildur Austrheim
Sissel Blandehoel
Jane-Mari Kjær
Vidar Nergård
Øystein Mykestul

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
varamedlem
varamedlem
varamedlem

Forfall: Siv Randi Ostrø, Aage Tovan

Saker behandlet:
SMR 25/2016 – 29/2016

Lørenskog, den 26. april 2016

MØTEDATOER FREMOVER:

10. mai
14. juni
13. september
11. oktober
15. november
6. desember
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SMR 25/2016: GODKJENNING AV INNKALLING, GODKJENNING AV SAKLISTE
Innkalling og saksliste skal formelt vedtas av menighetsrådet.
Det ble anmerket at når det innkalles til møter hvor møtedato ikke er fastsatt i vedtak så bør
innkallingen benevne møtet som ekstraordinært.
VEDTAK:
1. Innkalling godkjennes med omtalt merknad
2. Saksliste godkjennes

SMR 26/2016: EGENANDELSSATSER FOR KONFIRMASJON 2017
Saksdokument: Budsjett for konfirmantopplegget 2017
Menighetsrådet har ansvar for formelt å vedta de egenandeler som skal innbetales for menighetens
forskjellige konfirmantopplegg. Informasjon for konfirmantopplegg 2017 forberedes nå, og skal
distribueres i perioden slutten av april og fremover.
Kateket og kontorets administrative ressurser har gått gjennom det som er av kjente inntekter og
utgifter for dette arbeidet, og har på den bakgrunn utarbeidet et budsjett hvor kostnadene for de
forskjellige oppleggene er inndekket.
Menighetsrådet ønsker at det presiseres i informasjonen om konfirmantoppleggene at familier med
anstrengt økonomi skal ha muligheten til å få støtte for de tilbudene som omfatter innbetaling av
egenandel.
Det ble videre foretatt en prinsippdiskusjon omkring betaling av egenandeler, hvor det er konsensus i
rådet at fellesrådet skal bes om å innlede dialog med Lørenskog kommune med tanke på at som
minimum deler av utgiftene til konfirmantoppleggene finansieres av Lørenskog kommune. Fokus da
er på den aktive ledertrening som er en integrert del av konfirmantopplegget, som er et arbeid
befolkningen i kommunen også drar veksel på. Utover dette aspektet kan det finnes støtte i
eksisterende lovgivning på at konfirmantleir også er en kostnad som skal dekkes av kommunen.
Hovedaspektet ved dette er at leirtilbudene i praksis er et fortettet undervisningsopplegg, og at det kan
stilles spørsmål om det per dags dato er kapasitet til å gi samme mengde undervisning i kirkens egne
lokaler, både med tanke på personale og lokaler.
VEDTAK:
1. Staben bes klart presisere i informasjonsmateriell om konfirmasjon 2017 at det finnes
støtteordninger for familier med en anstrengt økonomisk situasjon
2. Lørenskog kirkelige fellesråd bes innlede dialog med Lørenskog kommune med tanke på å
kartlegge kommunal fullfinansiering av konfirmantoppleggene, subsidiært å undersøke
mulighetene for kommunal støtte for ledertreningsarbeidet som er en integrert del av
konfirmantarbeidet
3. Satser for konfirmantoppleggene 2017 blir:
- Diakoni og nettkonfirmanter: Gratis
- Weekendkonfirmanter:
Kr. 2000,- Sommerleirkonfirmanter:
Kr. 3400,-.
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SMR 27/2016: EVALUERING AV MENIGHETENS ÅRSMØTE
Det var uheldig at det var så mye som ble avviklet samtidig på søndagen hvor det var årsmøte, og det
må man søke å unngå senere. Utover det bør man forsøksvis gi årsmøtet en tidsramme for senere
anledninger. Om man berammer møtet til en time er det mulig at flere vil sette av tiden til å være til
stede. Ellers ble debatten omkring visjon for menigheten litt mindre åpen enn ideelt, og noen detaljer
rundt formalia ble uteglemt ved møtets begynnelse.
VEDTAK:
Fremtidige årsmøter kunngjøres med en spesifisert tidsramme

SMR 28/2016: EVALUERING AV DIGITAL/EPOSTMØTE 15. MARS
Saksdokument: Utkast til referat fra digitalt møte av 15. mars
Tidspress gjorde at dette møtet ikke ble forberedt til og innkalt til innenfor vanlige rammer. Selv om
sakslisten kom særdeles sent, var det momenter i denne som ikke var klare før samme dag som
sakslisten ble sendt ut. Et spørsmål til diskusjon er hvordan man kan eller bør håndtere dette om man
får en tilsvarende situasjon i fremtiden.
VEDTAK:
Menighetsrådets arbeidsutvalg gis mandat til å fatte vedtak på menighetsrådets vegne i presserende
saker hvor avgjørelser ikke kan vente til man får innkalt til menighetsrådsmøte innenfor ordinær
varslingsfrist. Menighetsrådet oppdateres med de vedtak arbeidsutvalget fatter i denne type saker på
første rådsmøte i etterkant av slike vedtak

SMR 29/2016: EVENTUELT
Buskmen
Organisasjonen Barn og Unge i Skårer menighet (Buskmen) har avholdt sitt årsmøte.
Årsmøtereferat og ny sammensetning av styret er tidligere distribuert rådets medlemmer, og
ligger også ute som sak på menighetens nettsider. Menighetsrådet ble gitt en kort
oppsummering av årsmøtet, og ble muntlig varslet om sak vedrørende søknad om permanent
installasjon av prosjektorer i kirkerommet i Skårer kirke. Det ble orientert om formalia rundt
denne type saker og den saksbehandling og saksgang dette vil fordre. Prosjektet er tenkt
finansiert av Buskmen og menighetens trosopplæringsarbeid.
Gudstjenesteutvalget
Gudstjenesteutvalget har hatt sitt første møte. Geir Aage Noven fortsetter som leder. Referat
fra møtet tilkommer og vil distribueres rådets medlemmer.
Fellesmøte 19. april
Det ble gitt en kort oppsummering av fellesmøtet mellom Fellesråd og begge menighetsråd
den 19. april, med særlig fokus på sak om behov for nytt orgel i Lørenskog kirke. Det ble
presisert at formelt sett er det Fjellhamar menighet som må ta initiativ i denne saken om den
søkes løst på annet vis enn kommunal bevilgning. Referat fra møtet er tidligere distribuert
rådets medlemmer.
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