Soknerådsmøte 13.04.2016
Tilstede:
Torhild Nødland, Lars Terje Vaaland, Harald Bøhn, Elise Sviland, Jone Rosnes, Torvald Nevland,
Torstein Eidem Nordal og Frode Skårland
Gjester på deler av møtet: Rut Høllesli og Linda Jørgensen

Vedtakssak 17/16 Referatet og innkallingen ble godkjent
Referatet og innkallingen ble godkjent.
Vedtakssak 18/16 Utleie
Rut orienterte om utleie.
Bystyret har sagt at vi skal administrere og låne ut Bydelssalen/Bydelshuset. Det skal være
kostnadsfritt for lag og organisasjoner fordi vi mottar 1 million kroner av kommunen i støtte.
Dersom vi hadde hatt ei gruppe med frivillige som kunne hjulpet til med servering i forhold til utleie,
ville vi nok fått flere forespørsler.
Vi hadde ønsket å leie ut mer. Bedre markedsføring kan bidra til det. Bordene i Bydelssalen er ikke
fine, og de er tunge. Det hadde vært bra om vi kunnet byttet dem ut. Ett av toalettene i gangen til
Bydelssalen burde vært gjort om til et bøttekott. Det er ikke bra at de som leier må inn på kjøkkenet
når de trenger vaskeutstyr.
Vi kan ikke sette opp prisene på Bydelssalen. Bystyret kom med tilbakemelding om at prisene var for
høye tidligere, men de har godkjent prisene vi har nå. Dessuten vil ikke høyere priser føre til mer
utleie. De andre lokalene har vi mulighet til å regulere prisene på selv.
Disse lokalene ønsker vi å leie ut:
Kirkerommet
Kirketorget
Bydelssal
Menighetsbrakka
Vedtak
- Vi utarbeider retningslinjer for hva som er formålet med utleien vår. Rut får ansvaret for å
forberede hvilke prinsipper som ligger til grunn for utleien vår, og leverer dette til AU slik at de kan
behandle dette 3. juni.
- Vi forbedrer oss på markedsføring.
Vedtakssak 19/16 Vedlikeholdsplan for Bogafjell kirke
Soknerådet ønsker å få sett listen over manglene på bygget. Dette må inn i vedlikeholdsplanen.
Vi har folk i menigheten som er gode på dette som vi kan få hjelp av.
Vedtak:

Rut arbeider med en vedlikeholdsplan. Den legges fram på soknerådsmøtet i august. Den listen som
er laget over mangler på bygget, må også tas hensyn til når vedlikeholdsplanen lages.
Vedtakssak 20/16 Revidering av budsjett
Vedtak:
Soknerådet ønsker å få en rapport om hvordan vi ligger an med regnskapet på soknerådsmøtet i mai.
Revidering av budsjett utsettes.
Orienteringssak 1/16 Orientering i forhold til strategiarbeidet
Lars Terje orienterer fra strategigruppa. Vi må jobbe for at menigheten blir eiere av strategien vår.
Cellegruppene kunne hatt dette som et opplegg, og det kunne vært et tema på
menighetsweekenden.
Orienteringssak 2/16 Sak om ansettelsesreglementet
Denne saken tar vi opp i mai. (Se vedlegg 2 som fulgte med innkallingen). Vi kommer til å stemme
over saken i to omganger. I første omgang stemmes det over hvilke to forslag vi skal stemme over til
slutt. Etter avstemmingen skal kirkevergen informeres om resultatet.
Orienteringssak 3/16 Sokneprestens arbeidsoppgaver
Orientering fra soknepresten. Soknepresten gikk gjennom de arbeidsoppgavene han har fått
forespeilt av daglig leder. Den oversikten han fikk var ment som en hjelp til å komme i gang, og ikke
en stillingsinstruks.
Orienteringssak 4/16 Anerkjennelse av hjelpelederne
Lars Terje tar ansvar for at noen kommer og takker hjelpelederne for innsatsen 26.05.
Orienteringssak 5/16 Besøk av Linda
Linda orienterte om hennes arbeid med trosopplæringen.
Vår plan var godkjent i 2008. Det som staten definerer som trosopplæring er punktuelle tiltak hvor
alle døpte og tilhørende blir invitert.
Linda har fokus på at foreldrene skal være aktive i trosopplæringen til barna. Det prøver hun å legge
til rette for. Hun viste frem mye av det materiellet som blir gitt til foreldrene og ungene.
Trosopplæringen starter ved dåpskurs. Etterpå kommer samlinger for de ulike årstrinnene.
Trosopplæringen gjelder fra 0-18. Vi har flest tiltak for unger i alderen 0-6 år. Planen vår er godkjent,
og derfor er det ikke pålegg om at vi må har flere tiltak.

