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Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 8.juni hos Ellen G Nilsen 
Tilstede: Ellen G Nilsen, Tone F Kjeldsen, Helge Skippervold, Lars Olav Hegland og Berit 
Lia. Liv Mari B Bøstein deltok fra sak 100 og til møteslutt. 
 
Saker som ble behandlet: 

Sak 92/16-17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Godkjent 
 

Sak 93/16-17  Godkjenning av referat fra møte torsdag 11.mai 2017 

  Vedtak: Godkjent 
 

Sak 94/16-17 Regnskapsoversikt april 2017 

 Vedtak: Tatt til orientering 
 

Sak 95/16-17 Ombygging /tilbygg på Fredheim Menighetshus 

 Funksjonshemma/handicappede har ikke mulighet for å komme inn på Fredheim på 
egen hånd. Slik kan det ikke være. Husstyret har i lang tid tenkt på ulike løsninger. 
Det foreligger nå tegninger som innebærer nytt inngangsparti og hc-toalett. I 
tilbygget blir det også plass til møterom i 2.etasje. Det er innhentet anbud på 
arbeidet. 

 Husstyret trenger klarsignal fra menighetsrådet slik at søknadsprosessen og 
nødvendige tillatelser kan innhentes. 

  

Holla og Helgen 
menighetsråd 
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 Vedtak: Menighetsrådet gir husstyret fullmakt til å innhente anbud og framskaffe 
nødvendige papirer slik at byggesøknad kan sendes til Nome kommune. Husstyret 
holder menighetsrådet underrettet i prosessen. 

Sak 96/16-17 Konfirmantopplegget – vår andel av kostnadene 

Konfirmantopplegget «Ønsket og elsket» med felles leir om sommeren og felles 
ledertrening for ungdommer etter konfirmasjonstida er på veg til å bli en viktig del av 
ungdomsarbeidet i vårt prosti. Det er nå utarbeidet retningslinjer og avtaler for 
samarbeidet.  

For vår del betyr det at vi skal betale 13,15% av budsjetterte driftsutgifter for en 
ungdomsarbeider i 50% stilling. Fordelingsnøkkelen tar utgangspunkt i antall 
konfirmanter i de ulike menighetene.  

Vedtak: På vegne av Holla og Helgen menighetsråd undertegner Bjørn Sturød 
kontrakt med Seljord kyrkjelege fellesråd angående finansiering av 50 % 
ungdomsarbeiderstilling. 

Sak 97/16-17 Møteplan høsten 2017 

Jubileumsuka for kirkene våre er uke 38 – 17.-24.september. Det blir en aktiv uke 
med arrangementer hver dag. Selve jubileumsmarkeringen skjer søndag 
24.september.  

Arbeidsutvalg Hvor Menighetsråd Hvor 

Innspill til saker sendes Berit på 
e-post innen 17.august 

 Torsdag 24.august RiBo 

  Torsdag 7.september 
(eventuelt) 

RiBo 

Torsdag 5.oktober Berit Torsdag 19.oktober RiBo 

Torsdag 2.november Ellen Torsdag 16.november Helgen montessoriskole 

Torsdag 30.november Bjørn Torsdag 14.desember RiBo 

 

Sak 98/16-17 Olsok i Romnes kirke – lørdag 29.juli 

Tone: Henter rømmegrøten på Aarnes Kafeteria kl 17.30 
Ellen: Legger til rette i våpenhuset/ute 
Berit og Lars Olav: Serverer 
Kirkekaffekomitéen ordner kaker. 
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Sak 99/16-17 Orienteringer 

- Saker fra Fellesrådet: 

o Fellesrådet innvilger søknad fra organist Anna Cecilie Norlund om 
permisjon i et år fra 01.10.2017. 

o Fellesrådet har fått et pålegg fra Arbeidstilsynet om å lage bedre rutiner 
for samarbeid mellom de to arbeidsgiverlinjene.  Kirkevergen arbeider 
for tiden med å lage en ny og bedre HMS håndbok for Nome kirkelig 
fellesråd. Denne skal først opp i Arbeidsmiljøutvalget og siden 
godkjennes i Fellesrådet. 

- Permisjonssøknad fra Liv Mari B Bøstein. Siden hun får økt stillinga si ved Nome 
og Bø voksenopplæring, søker hun å få redusert klokkerstillinga med 10 %.  

 Sak 100/16-17 Aktivitetsdag/ Kick-off søndag 27.august på Helgen grendehus. 

 Liv Mari orienterte om programmet for dagen. Arrangementets navn er 
Oppstartsfest. Anne Guro Ringsevjen har utarbeidet flyers som vil bli delt ut på 
menighetens arrangementer. 

Sak 101/16-17 Prestens hjørne 

 Utgår 

 

Sak 102/16-17 Eventuelt 

  

 

Ref.: Berit Lia 
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