Referat soknerad 21.1.2015
Tilstede: Anders Sætre, Sigbjørn Stangeland, Inger Trangsrud Hope, Torvald Nevland, Torhild
Nødland, Hans Egil Hansen(ref). Forfall: Gerd Håland, Gøran Byberg, Ove Sele.
Hans Egil leste ett innledningsord og ba.
Sak 1/2015

Godkjenning av innkalling og referat

Sak 2/2015

Referater:
Referat fra soknerådet 26.11.2014. Vedlegg 1
Referat fra Figgjo MU 7.1.15. Vedlegg 2

Sak 3/2015

Ansettelse av Knut Svindland om vikarierende menighetsprest på Figgjo i 50% stilling.
Soknerådet hadde møte 9. januar og vedtok dette.

Sak 4/2014

Informasjon fra Sokneprest Gøran Byberg om sykemelding.
Vedtak: Soknerådet tar informasjonen til etterretning.

Sak 5/2015

Regnskap og budsjett
Vedlagt ligger utskrift av FORELØPIG regnskap for 2014. Vedlegg 3
Budsjettet blir lagt frem på soknerådet. Det er ikke gjort vesentlige endringer i
budsjettet fra sist sr. Budsjettet går i null.
Vedtak: Soknerådet tar regnskapet til orientering og godkjenner budsjett med små
endringer. Soknerådet ser på den alvorlige situasjonen med underskudd for
konfirmantene og pålegger ungdomspresten å kreve inne en ekstra avgift på 200 kr
pr konfirmant/hjelpeleder pga økte utgifter. Videre skal kalenderinntektene gå til å
dekke underskudd for konfirmantene.

Sak 6/2015

Utleie av brakka til speiderne
Speiderne ønsker å benytte menighetsbrakka to kvelder i uka. Staben foreslår en
«husleie» for dette, men speiderne hevder de ikke har mulighet til dette.
Vedtak: Leieavtale med speiderne startes opp. Menigheten ser på speiderne som en
del av menighetens arbeid og tar ikke husleie av de på lik linje med alle andre
grupper i menighetens barne- og ungdomsarbeid. Det forventes dugnadsinnsats på
brakka og området rundt fra speiderne.

Sak 7/2015

Bogafjell åpen barnehage informerer om sitt arbeide
Gunnlaug Skare-Nilsen informerte om Åpen Barnehage. Gjennomsnittsanlegget øker
for hvert halvår. Det tar tid å starte opp og barnehagen har nye fine lokaler.

Gunnlaug regner med at gj.snitt i vår vil være ca 42. Tilskuddet blir gitt etter
nasjonale satser. Budsjettet er i utgangspunktet romsligt. Tilbudet er der for å ta imot
folk på en god måte i kirken. Barnediakonen bygger mange broer mellom tiltak i kirka
og barnehagen. Brukerundersøkelse sommer og høst. Denne viser at folk er fornøyd
med barnehagen og at de blir tatt godt imot.
Har behov for en person til. Helst tre dager i uka, men minst to. Barnehagen opplever
at soknerådet bruker barnehagen som «melkeku». Soknerådet må finne ut hva de vil
med barnehagen. Vil de ha ett fortsatt godt tilbud eller vil de ha det som en
inntektskilde?
Den endelige godkjenningen er enda ikke på plass. Innbygging av ovner mangler og
lydmåling. Dette er soknerådets ansvar.
Vedtak: Soknerådet takker barnehagepersonalet for fantastisk innsats og ønsker å
vurdere budsjettet til barnehagen på en god måte. Budsjettet tas opp på neste
sokneråd.
Sak 8/2015

Nominasjonskomite soknerådsvalg
Vedtak: Soknerådet setter ned nominasjonskomite: Anders Sætre, Karoline Ramsdal
og Torvald Nevland.

Sak 9/2015

Evaluering av lederdøgnet
Veldig positive tilbakemeldinger på spørreundersøkelsen. Folk er fornøyd med
opplegget og stedet. Viktig med en lederhelg.
Vi har ikke fått noen tilbakemelding på nytt tema.
Vedtak: Saken utsettes til neste gang.

Sak 10/2015

Årsmøte og medarbeiderfest 18. mars 2015
Vedtak: Medarbeiderfesten utsettes til høsten. Årsmøte avholdes som planlagt 18.
mars.

Sak 11/2015

Eventuelt

