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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Lundegeilen 18.  

Tid: Onsdag 18. november 2015 kl 19:00-22:00  

Til stede: Oddbjørn Folde, Håvard Nesvåg, Håvard Særheim, Øyvind Lunden, Tor Arvid Flokketvedt 

(1. Vara), Ragnhild Øvrebø (2. Vara), Vidar Bakke (daglig leder / hovedprest/referent). 

Forfall: Bente Rolfsnes, Torstein Caixeta Thingnæs.  

 

Vidar åpnet med diktet ”I samme rom”.  

Delerunde med utgangspunkt i ”Håndregelen”.   

 

Orienteringssaker:  

- Referat fra sist MR, tatt til etterretning. 

- Referat fra møte i Fellesråd 

- Møte i AU sist uke 

- Kort runde fra de som deltok på GLS 

- Kort muntlig orientering om framdrift i gudstjenesteutvalget v/ Vidar 

 

Sak 52/2015   Delegasjonsreglement 

Daglig leder la fram et forslag til delegasjonsreglement. Ragnhild Øvrebø hadde en del 

formelle kommentarer til strukturen i utkastet.  

Vedtak: Ragnhild gir innspill til AU om strukturelle forbedringer, og nytt forslag legges 

fram på neste møte i MR.  

Sak 53/2015 
 

 

 

 

 

Budsjett 2016 – førstegangs behandling 

Daglig leder la fram et førsteutkast til budsjett for 2016, med et foreløpig underskudd på 

100 000 kr. I samtalen ble det vektlagt at det bør være realistisk å øke givertjenesten i 

forhold til budsjettforslaget. Lønnsbudsjettet er foreløpig usikkert og skal bearbeides fram 

mot neste møte.  

Vedtak: Daglig leder i samarbeid med økonomiansvarlig Håvard Særheim utarbeider et 

nytt forslag til budsjett i balanse som legges fram for AU. Hovedtrekkene i forslaget 

legges fram på orienteringsmøte etter gudstjenesten 13. Desember. Budsjettet 

ferdigbehandles på MR-møtet 16. Desember.  

 

 

Sak 54/2015 

 

 

 
 

NAMU-orientering 
Vidar orienterte kort om ByMenighetens arbeid med Naturlig menighetsutvikling, bl.a 

med utgangspunkt i fokusområdet Utrustende lederskap som var en minimumsfaktor i vår 

siste undersøkelse. Vi fortsetter samtalen om NAMU-strategier på møtet med veileder 

Ommund Rolfsen 16. Desember.   

Sak 

55/2015  

Menighetsråds kurs i prostiet 19.11.  

Orientering om kurset i Bogafjell kirke. Håvard Særheim har anledning til å være med på 

på kurset. (Oddbjørn og Bente har vært på kurset før.) 

 

Neste menighetsrådsmøter før jul:  

Onsdag 16. desember, kl. 19.00-22.00. Forfriskninger v/ Bente Rolfsnes.  

Vår veileder i Naturlig menighetsutvikling, Ommund Rolfsen blir med oss på dette møtet. 

Referent: Vidar M. Bakke 


