Innkalling soknerad 20151202
Sted: Møterom i kontoravdelingen
Kl: 19.00
Saksnr
69/2015

Sak
Godkjenning av innkalling og saksliste

70/2015

Forslag til vedtak: godkjenning og saksliste godkjennes
Referater




71/2015

72/2015

Div referater

Soknerådet
AU
MU Figgjo

Forslag til vedtak: Referat fra soknerådet godkjennes. De andre
referatene tas til etterretning.
Orienteringer



Vedlegg

Evaluering av
eldrefest

Evaluering av eldrefest
Studietur USA er avlyst pga kutt i SKF

Forslag til vedtak: Tas til orientering.
Budsjett 2016

Barnehageloven
§14a.

AU har bestilt ett budsjett med ett overskudd på ca 100 000,- dette for
å bygge opp en reserve.
Prestestillingen på Figgjo må vurderes hva vi skal gjøre. Foreløpig så
ligger gudstjenestene under soknepresten.
Bogafjell åpne barnehage ønsker å ansette en person til.

73/2015

Forslag til vedtak: Budsjettet godkjennes slik det legges frem.
Soknerådet ønsker å revidere budsjettet i juni.
Soknerådets formålsparagraf for barnehagen
Soknerådet ønsker å skrive en formålsparagraf for hva soknerådet
ønsker med barnehagen. Dette som ett styringsdokument for hvordan
barnehagen skal styres videre.

74/2015

Forslag til vedtak: Soknerådet finner noen som kan skrive ett forslag
Lederdøgn og strategisamling
AU foreslår at vi har lederdøgn på Alsvik slik planlagt. Driftskoordinator
har laget ett forslag til meny med priser.

75/2015

Forslag til vedtak: Soknerådet arrangerer lederdøgnet slik planlagt og
nedsetter en komite som utarbeider programmet.
Eventuelt

Forslag til meny
og pristilbud.

Referat soknerad 11.11.2015
Tilstede: Torvald Nevland, Torhild Nødland, Harald Bøhn, Gerd Håland (observatør), Gøran Byberg, Lars Terje
Vaaland, Elise Nødland, Jone Rosnes, Maria Heskestad Lund, Sveinung Skretting, Hans Egil Hansen (referat)

Saksnr
61/2015

Sak
Godkjenning av innkalling

62/2015

Vedtak: Innkallingen godkjennes. Daglig leder bes sette opp en liste over de som skal ha
innledning og bevertning.
Referater





63/2015

Vedtak: Referat fra soknerådet godkjennes. De andre tas til orientering.
Orienteringer


64/2015

Sokneråd
Referat MU 13.10.15
Referat fra FR 13.10.15
Referat Greenhouse styre 30.09.15

Barnediakon stillingen økt med 15%

Vedtak: Soknerådet takker for orienteringene. Soknerådet stiller seg spørrende om
ordlyden i brevet fra Sandnes Kirkelige Fellesråd.
Kirkevergens svar: «Vedtaket var kanskje ikke det enkleste å forstå for nye folk i
soknerådet. Poenget er at dere må vedta budsjettet først for å sikre dere at dere har
oversikt over disponible penger til en økning av stillingen utover den innsamlede delen
fra Figgjo.»
Regnskap
Regnskapet for oktober ble lagt frem for soknerådet.

65/2015

Vedtak: Regnskapet tas til orientering og tas med inn i budsjettarbeidet i desember.
Program våren 2016
Forslag til program for våren 2016 legges frem.
Vedtak: Soknerådet godkjenner programmet for første halvår 2016 slik det er lagt frem
med noen kommentarer: MU Figgjo bes å se på om det er nødvendig å ha Gudstjeneste
søndag 10.4.2016?
Det er ønskelig at sokneprest og sokneprest vikar er deltakende på Refill.

66/2015

67/2015

Det er ønskelig at Knut er vikar under konfirmasjonene når Eivind er borte.
Studietur til USA
Sokneprest, daglig leder og deler av stab ønsker å reise på studietur til USA. Daglig leder
redegjør for saken på soknerådet.
Vedtak: Saken utsettes til neste sokneråd..
Strategitenkning
Soknerådet tenker strategisk om tiden som kommer.
Vi beholder visjonen: «Jesus – Sett, Trodd og Etterfulgt.»

En brainstorming av kjerneverdier vi ønsker å bygge på gav følgende verdier:
Bønn/lovprisning, Nyskaping, Relevant, Tro, Nådegaver, Ledelse, Fellesskap, Barn/Unge,
Omsorg, Inkluderende, Lokal og Misjonerende.
Viktig å få med linken opp mot NAMU.
NAMU-utvalget bes om å tar dette med som innputt på neste møte og lager ett forslag
for hvordan dette tas med videre i lederdøgn.
Soknerådet ønsker å arrangere lederdøgn ett sted utenfor menighetene, for eksempel i
en annen kirke.

68/2015

Soknerådet ser for seg å bruke god tid på dette arbeidet og involvere stab,
gruppeledere og celleledere.
Eventuelt

Referat AU 20151120
Tilstede: Torvald Nevland, Harald Bøhn, Gøran Byberg, Lars Terje Vaaland og Hans Egil Hansen
- Budsjett
-Prestestilling Figgjo. Sette opp budsjett uten prestestilling – for å spare penger.
-Barnehagestilling. Sette opp med 100 000,- til vikarmidler eller liknende.
Bestillingen fra AU til budsjett til soknerådet er å lage ett budsjett med ett overskudd på ca 2,5% .
- Barnehage formålsparagraf.
Hva er prinsippet med barnehagen? Skal vi tjene penger eller for å møte folk? Soknerådet finner en person
som skriver ned ett forslag til soknerådets formålsparagraf med barnehagen.
- Strategisamling.
- Lederdøgn.
Tre forslag. Med full kost og losji, ta med mat og vaske selv eller ha det på menigheten.
Vi har en forberedende strategisamling før lederdøgnet.
- Studietur. Pga nedskjeringer i Sandnes Kirkelige Fellesråd så anbefaler AU at det ikke blir tur.
- AU ønsker å ha ett møte med MU på Figgjo om prestestillingen. Vi må snakke om hvilke muligheter som finnes.
- Daglig leder setter opp en liste over når de forskjellige fra staben møter i soknerådet og presenterer sitt arbeid. Ca
20 min til presentasjon, spørsmål og svar.

Referat MU 4/11-15
Tilstede: Solveig, Knut, Torvald, Gerd, Sveinung og Jofrid
Sak MU 36/15: Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Sak MU37/15: Godkjenning av referat forrige MU
Godkjent
Sak MU 31/15: Prestesituasjon på Figgjo 2016
Etter nyttår er vikariatet til Knut slutt på Figgjo. Vi står da uten prest. Knut skal fortsette i

Bogafjell til 1/

4-16.
Han vil ha de fleste gudstjenestene på Figgjo mens han fungerer som sokneprest i Bogafjell
Gudstjenestene starter opp 10/1-16 og blir annenhver søndag hele våren med noen unntak.

(jan-mars).

Gjennom givertjeneste kommer det hver måned inn 12 000,- pr mnd. Hva skal disse pengene brukes til?
Ansette ny prest i liten stilling (ca 20%) evt ansette en barne - og
ungdomsarbeider? Solveig har skrevet et
utkast til brev ang givertjeneste. Skal vi sende dette ut til alle i menigheten nå eller skal vi vente? Enighet i MU
om at det er viktig for Figgjo å ha
egen prest. Vi trenger en person som kan binde menigheten sammen. MU er
enig om å vente
med å sende ut brev til vi vet mer om hva pengene skal brukes til.
MU har fått utskrift fra forslag til ressursregnskap som viser at det til sammen er ca en full
stilling (35.5
timer) til rådighet for Figgjo. MU ønsker en avklaring på hvordan disse timene i
praksis skal anvendes.
Sak 31/15: NaMu
Vi hadde Ommund Rolfsen med oss på skype. Han fikk en oppdatering av situasjonen. Det
kom opp
forslag fra Sveinung om å gjennomføre alfa-kurs i cellegruppene. Vi kan ha kurs i de
enkelte gruppene eller samle
alle gruppene og ha felles kurs på bedehuset. Målet må være å få med nye som kan være med i gruppene etterpå. Vi
tar dette opp i gruppene og hører om folk er positive til det. Sveinung besøker den gruppen som ikke er
representert i MU.
Ommund Rolfsen kommer 15/12 kl 20.30. Vi samles til MU fra kl 19.30. Vi har også planlagt
Budsjett vil bli tatt opp da.

MU 24/11.

Sak 38/15: Diverse arrangement
Organisering av julegrantenning/adventsgudstjeneste- dette er ordnet via

tjenesteoppgavene.

17. mai- FAU ønsker å gjøre om på organiseringen og en fra menigheten skal sitte i 17. mai
Gunnlaug ble foreslått. Solveig spør henne.

komiteen.

Sak MU 41/15: Eventuelt
-Allehelgensdag. Bør være gudstjeneste denne søndagen. Felles gudstjeneste på Bogafjell.
Viktig å ha et
system i forhold til hvor navn på avdøde blir lest opp. Alle navn bør også leses i
Høyland kirke da flere
familier går der på allehelgensdag fordi de hadde begravelse der.
-Oppdatering av adresselister i menigheten. Gerd og Knut ordner dette innen 20/11. De ser
tjenesteoppgavene til vårhalvåret samtidig.

på

-Antikkmesse. Trenger flere frivillige, men det ser ut som det skal gå greit å dekke opp.

EVALUERING AV ELDREFESTEN 2015 I HØYLAND MENIGHETSHUS
Samarbeidet Høyland/Bogafjell
Flott at Bogafjell og Høyland feirer sammen! Bogafjell har få jubilanter, samtidig som jubilantene i begge
menighetene har en tilhørighet til Høyland menighet.
Bemanning og fordeling av arbeidsoppgaver
Vi var et bra arbeidsfellesskap – det var lett å fordele arbeidsoppgaver, og alle tok skikkelig ansvar for sine oppgaver.
De frivillige hjelperne la ned et stort arbeid og betyr veldig mye for arrangementet. Dessuten er det de som utgjør
kontinuiteten.
Det er nødvendig med to menn både til å sette opp bordene kvelden før, og til å sette disse på plass etter festen.
Det bør også være flere til å rydde etter festen.
Ledelse av festen
Det var godt å være to om ledelsen av festen – man blir ikke så varm i hodet, da.
Knut og Sigve fikk mange hyggelige tilbakemeldinger på ledelsen av festen. Det kan likevel tenkes gjennom til neste
fest, om det er vikarer eller om det er de som har vært i menigheten noen år, som skal møte de eldre ved denne
anledningen?
Programmet
Det var en fin balanse i underholdningen, med sang, kåseri og andakt.
Noen syntes Evelyn Eidsvåg var flink til å fange hverdagshendelser, og at hennes innslag var god underholdning.
Andre hadde hørt henne bedre tidligere, og tenker det er viktig at vi kvalitetssikrer hovedinnslaget i Eldrefesten.

Vedlegg:
Lov om barnehager (barnehageloven)
«§ 14 a.Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke -kommunale barnehager
Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Barnehagen kan ha et rimelig
årsresultat. Dette innebærer at følgende vilkår må være oppfylt:
a)

barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent drift av barnehagen,

b)
barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i samme konsern som eier foreta
transaksjoner og belastes kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært
fastsatt mellom uavhengige parter, og
c)
barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende
kommunale barnehager.
Som eiers nærstående menes nærstående som nevnt i aksjeloven § 1-5 første ledd. Med konsern menes selskaper
som står i slikt forhold til hverandre som beskrevet i aksjeloven § 1-3.
Barnehageeier skal kunne dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er brukt i samsvar med formålet i
første ledd.
Kongen kan gi utfyllende forskrift om krav til regnskap, revisjon, og rapportering, krav til barnehagens
dokumentasjon av bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, og den ikke -kommunale barnehagens
opplysningsplikt om økonomiske forhold.»

Se også Utdanningsdirekoratets tokingsuttalelse: Se her...

Forslag til meny og Pristilbud for Lederdøgn, Bogafjell menighet, i januar 2016
Fra Bydelskafeen i Bogafjell kirke

Kvelds fredag kveld:
Kr Pr pers

For 50 personer

85

4250

55

2750

85

4250

Fruktfat og twist

20

1000

Brus pr flaske ( betales for antall brukt)

15

750

Lasanje med salat, dressing, baugetter og smør
Eller
Lapskaus med flattbrød og smør
Drikke er vann
Eller
Hjemmelaget gryterett med ris og baugetter , smør
Og salat

Kveldskos:

4 runde klaker ( sjokoladekake, fløtekake, velg
Selv)

pr stk kr 250

1000

Eller
Hjemmelaget kringle

20

1000

Frokost :

70

3500

Juice,
Brød / rundstykker, smør
Egg, laks, Ost, skinke, syltetøy

Formiddag: Rester fra kveldskos + kaffe

0

Lunch

kr pr pers

Hjemmelagde karbonader m/ løk, potetmos eller brød,

75

Grønn salat

For 50 personer
3750

Eller
Velg en av dem som ikke velges fredag kveld.

.

Kaffe og te betales for forbrukt antall poser,
Dersom kafeen skal lage mat , er det nødvendig å lage varm mat i kirken og kjøre ut til Alsvik.
Ellers er det nødvendig med hjelp til dekking før måltider og rydding , vask av bord og oppvask etter måltider.
Behovet for hjelp er avhengig av om jeg får frivillige med på kjøkken som ikke er med i lederdøgnet..

Har dere andre ønsker , f.eks en vanlig middag om kvelden , er det helt ok, da kan jeg komme med pris. Eller
eventuelt andre ønsker.?

