Referat Soknerad
Tilstede: Ove Sele, Torhild Nødland, Gøran Byberg, Inger Trangsrud Hope, Gerd Håland, Anders
Sætre, Torvald Nevland, Sigbjørn Stangeland og Hans Egil Hansen(referat)
Tilstede: Prost Ludvig Bjerkreim og Eivind Kråvik (deler av møte)
Bibelordet fra 1 Mos 3,8-13 ble lest og det ble bedt en bønn til innledning.
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14/2015

Referat fra Soknerådet
Referat AU
Referat fra MU Figgjo

Vedtak: Referat fra soknerådet godkjennes de andre tas til etterretning
Stillingen som sokneprest i Bogafjell sokn
Gøran Byberg informerte muntlig om hvordan han i samarbeid med prost Ludvik
Bjerkreim ser for seg å endre på denne stilingen
Det er laget en oversikt over hvor mange timer soknepresten jobbet i 2014 og planlegger
å jobbe i 2015.
Prosten kommenterer at prester har ikke en timeavtale, men en fridagsavtale. Prester
har ikke 37,5 dagers arbeidsuke, men har rett på to dager i uka. Menigheten kan forvente
at soknepresten skal jobbe 37,5 timer i uka.
Prosten takker for oversikten og sier det er en fornuftig måte å sette det opp på.
Gerd stiller spørsmål om hva Figgjo menighet kan forvente av soknepresten. Prosten
svarer at det må menighetene avtale seg imellom. Ideelt sett skulle Bogafjell ut fra
presteressursfordelingen hatt 1,2 stilling. Dette løser prosten ved at prestetjenesten i
Høle, Riska og Hana har flere tjenesteuker enn soknepresten i Bogafjell.
Gøran kommenterer at ved å gjøre noen grep så kan det bli en lettere arbeidsdag. Dette
vil gi seg utslag i årshjulet som vi vil sette opp.

15/2015

Vedtak: Soknerådet tar dette til etterretning.
Informasjon om stabens arbeid med årsmøte
Det ble vanskelig å gjennomføre årsmøte slik det ble forespeilt.
Soknerådet savner litt mer Figgjo-stoff. Gjerne noe fra MU Figgjo, basaren, barnas
aktivitetsdag. Videre så ønsker SR at det skal stå noe om misjonsprosjektene.
Vedtak: Soknerådet gjennomfører ett ordinært årsmøte.

16/2015

Ungdomsprest Eivind Kråvik informerer om konfirmantarbeidet
Bakgrunn: Ungdomspresten har ønsket å treffe soknerådet for å diskutere hva vi gjør
med konfirmantturen. Dette har vært ett underskuddsprosjekt i flere år, men
underskuddet har de siste årene økt kraftig.
Danmarksturen ble gjennomført på en veldig god måte og vi har flere tilbakemeldinger
fra konfirmanter som vil være med som hjelpeledere til neste år.
Ungdomspresten har vært klar over at soknerådet har sagt at konfirmantarbeidet er ett
underskudd, men en god investering.
På forhånd så estimerte ungdomspresten ett underskudd på årets konfirmantkull på ca
100 000,I dag betaler hjelpelederne 350,- kr og konfirmantene 2900,Arne Geir Berntsen har gjort en kjempejobb med innkjøp og har stilt tilhenger og bil på
hele turen.
Konfirmantarbeidet har i år fått 41 000 i gave og støtte.
Slik det ser ut i dag så kommer underskuddet på mellom 30 og 40 000,Soknerådet diskuterte nye priser og foreslår 3900,- for konfirmanter og 800,- for
hjelpeledere.
Eivind spør om det skal ses på andre alternativer en Skallerup? Soknerådet ønsker at
dette skal ses på samtidig som det skal forhandles pris på andre steder. Så tar
ungdomspresten en avgjørelse på dette.
Vedtak: Soknerådet takker ungdomspresten for god informasjon og godt arbeid.

17/2015

Barnehagen
SR ser at barnehagens personale gjør en god jobb.

18/2015

Vedtak: SR ber daglig leder sette opp ett nytt budsjett for barnehagen.
Evaluering av lederdøgnet
Bakgrunn: Vi gjennomførte i januar ett lederdøgn på Holmavatn leirsted.
Tilbakemeldingene er veldig positive. Er dette noe soknerådet ser for seg å videreføre i
2016?

19/2015

Vedtak: Soknerådet setter ned en komite som arrangerer lederdøgn i januar 2016.
Forslag om SR-leder, en fra stab og en fra cellelederne.
Eventuelt
Torvald går ut av nominasjonskomiteen, Gerd erstatter ham.

