Referat soknerad 20151202
Tilstede: Lars Terje Vaaland, Harald Bøhn, Elise Sviland, Jone Rosnes, Torvald Nevland, Maria Heskestad Lund, Torhild
Nødland, Gøran Byberg, Sveinung Skretting, Hans Egil Hansen (ref). Observatører: Knut Svindland, Gunnlaug Skare Nilsen, Gerd Håland.
Soknerådsmøtet starte med å synge adventssang og tenne det første lyset.
Harald Bøhn innledet og ba for møtet.
Saksnr
69/2015

Sak
Godkjenning av innkalling og saksliste

70/2015

Vedtak: godkjenning og saksliste godkjennes
Referater




71/2015

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




72/2015

Soknerådet
AU
MU Figgjo

Evaluering av eldrefest.
Studietur USA er avlyst pga kutt i SKF.
Det ble orientert om situasjonen i staben.

Vedtak: Tas til orientering.
Budsjett 2016
AU har bestilt et budsjett med et 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

Vedtak: Budsjettet godkjennes slik det legges frem. Soknerådet ønsker å revidere budsjettet i
juni.
Soknerådet ønsker å ansette en 30% vikar/prosjektstilling i barnehagen i 6 måneder fra
1.1.2016.
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

Vedtak: Soknerådet ønsker at Harald Bøhn og Torhild Nødland ser på saken og skriver ett
forslag.
Lederdøgn og strategisamling
AU foreslår at vi har lederdøgn på Alsvik slik planlagt. Driftskoordinator har laget ett forslag til
meny med priser.
Vedtak: Soknerådet arrangerer lederdøgnet slik planlagt og nedsetter en komite som består

75/2015

av Maria, Jone og Rut som utarbeider programmet på fredag, bestilling av lokaler og ordner
mat. Nøkternt opplegg, uten vask og med 300 kr i egenandel.
Eventuelt
-Pinsedag 16. mai. Soknerådet avlyser denne gudstjenesten.
-2. Påskedag. Soknerådet utsetter gudstjenesten til kl. 17.00.
-Planlegge sokneprest farvel. Soknerådslederen overrekker gave og blomst.
-Det nye soknerådet ønsker at de skal presenteres på visjonsgudstjenesten 17.1.2016.

