Møtebok soknerådet
Torsdag 15.9.2011
Tilstede: Torhild Nødland, Solfrid Gotten, Ove Sele, Sigbjørn Stangeland, Inger Trangsrud Hope,
Solveig Overskott, Torvald Nevland, Rune Rasmussen og Hans Egil Hansen
Rune Rasmussen hadde innledning med tekstlesing og bønn.
Sak
27.2011

Innkalling og godkjenning av referater
Referat fra soknerådet 13.5.2011
Referat fra SR-AU 24.8.2011
Referat fra menighetsutvalget fra Figgjo 31.05.2011
Referat fra menighetsutvalget på Figgjo 23.08.2011
Det ble gitt noen små bemerkninger på referatet fra soknerådet som er rettet opp i
referatene.
Vedtak:
1. Soknerådet godkjenner referat fra møte 13.5.2001.
2. Soknerådet tar AU-referat av 24.8 til etterretning.
3. Soknerådet tar referater fra Figgjo MU til orientering.

Sak
28.2011

Sak
29.2011

Orientering:
- Nytt semesteropplegg og oppstarten dette semesteret. Vi er kommet godt
i gang og programmet og gudstjenesteopplegg fungerer fint.
- Kontorbrakka og flytting av denne. Kontorbrakka blir flyttet og staben må
klare seg uten toalett og vann frem til innflyyting i kontorfløyen.
Innflytningen i nye kontoret er utsatt fra november til januar.
- Pr i dag er ferdigstilling av bygget satt til 20.januar og planer for
cellegruppenes dugnadsarbeid legges i henhold til dette.
- Innvielse av nye Bogafjell kirke er satt til 4.3.2011. Biskopen har satt av
dagen.
- I forbindelse med åpning av kirken arrangeres det en Myldreuke i
tilknytning til påsken. Vi ser da for oss åpen kirke der alle grupper er i
aktivitet i de forskjellige rommene i kirken.
- Jubeluke i forbindelse med ti års jubileet høsten 2012. Dette er under
planlegging og vi ønsker innspill fra menigheten på forslag til hvordan
dette kan gjennomføres.
Vedtak:
Soknerådet tar orienteringen til etterretning.
Trosopplæringsplan for Bogafjell sokn
Menighetens frist for å levere soknets trosopplæringsplan til godkjenning av biskopen
er satt til 15.september 2011. Rådet fikk enda engang planen til endelig godkjenning.
Planen ble gått igjennom og det ble foretatt enkle endringer som er innarbeidet i
planen.
Vedtak:
Trosopplæringsplan godkjennes og oversendes biskopen til behandling og
godkjenning.
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Søknad om godkjenning i nye lokaler og økning av barnetallet i Bogafjell åpne
barnehage
Søknaden ble gjennomgått og det ble foretatt enkle endringer som er innarbeidet.
Vedtak:
Søknaden ble gjennomgått og godkjent.
Valg 2012
Det ble diskutert om valget og gjennomførelsen av dette.
Følgende kommentarer er notert:
* Det er ikke nødvendig med flere valgfunksjonærer.
* Soknerådet ønsker at valglokalet på valgdagen må bli plassert bedre i forhold til det
andre valglokalet.
*Soknerådet ønsker at valgdeltakelsen på gudstjenestene må økes ved neste valg.
*Soknerådet ber om at kandidatene presenteres på gudstjenesten ved neste valg.
Vedtak:
Soknerådet takker for godt gjennomført valg.

Sak
32.2011

Orientering status kirkefondet og prosess videre
Det ble orientert om kirkefondet som nå er opprettet etter vedtak.
60 000,- er satt av til ungdomsarbeidet
15 000,- er satt av til barnearbeidet
25 000,- er satt av til HEL
15 000 + 70 000,- for salg av kontorbrakke blir lagt til fondet til fri disposisjon.
Stolaksjonen er avlyst.
Vedtak
Soknerådet tar orienteringen til etterretning.
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Økonomirapport
Soknerådet ble orientert om at det jobbes med nytt økonomisystem og at det nå er
ett eksternt firma som fører regnskapet. I overgangen her har det vært vanskelig å
legge frem en økonomirapport.

Sak
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Vedtak
Soknerådet ber om at økonomirapporten ettersendes.
Videre ansettelse av Diana Rasmussen
Soknerådet ønsker at Diana skal få tilbud om fast ansettelse. Hun blir organisatorisk
plassert under daglig leder og kan dermed være med på stabsmøtene.
Vedtak
Sokneråd ber om at utarbeides egen stillingssammensetning, størrelse og profil for
stillingen. Rådet kommer tilbake til ansettelse i egen sak.
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Eventuelt
Tre saker ble nevnt:
* Soknerådets medlemmer som går ut ble takket for godt arbeid i perioden som har
vært. Soknerådet ønsker ikke ett felles møte med nytt og gammelt sokneråd.
* Soknerådet ber om at driftsavtalen for Bogafjell kirke som er under drøfting med
kirkevergen må innholde en indeksregulering av driftstilskuddet. Staben bes om å
jobbe videre med denne saken.
* Det jobbes med nytt logosett for Bogafjell menighet og kirke. Dette har noe hast
fordi det må avklares i forhold til nytt servise til kirken.

Bogafjell 15.09.2011
Hans Egil Hansen
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