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Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 1.oktober på Fredheim 

menighetshus 
Til stede: Bjørn Sturød, Hege Andal Hofsten, Stian Refsdal, Helge Skippervold, Anne-Mette B Bøe, 

Morten Karlsson, Thora Betten, Olaug Aspheim, Bjørn Werner Nilsen og Berit Lia. 

Saker som ble behandlet: 

Sak 61/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Godkjent 
Sak 62/20  Godkjenning av referat fra møte torsdag 3.september 2020 

  Vedtak: Godkjent 

Sak 63/20  Regnskapsoversikt pr 31.08.2020  

 Vedtak: Tatt til orientering 

Sak 64/20 Regnskapsmessige rutiner 

  Vedtak: 

a) I tillegg til regnskapsfører skal Bjørn Sturød eller Berit Lia signere 
utbetalingsbidrag. Dersom det vil bli behov for flere, kan det gjøres nye vedtak. 

b) Alle faste utgifter kan signeres kun av regnskapsfører. 

c) Bjørn Sturød ber lederne av Fredheim ungdomsklubb sørge for å få klubbens 
regnskap revidert. 

d) Menighetsrådet har forlenget avtalen med NMS og fortsetter å sende kr 10.000 
pr år til misjonsprosjektet i Estland. 

e) Berit Lia tar kontakt med regnskapsfører angående oppbevaring av gamle 
bilagspermer. 

 

Sak 65/20 Lagertilbygg på Fredheim  

Det er ønskelig at tiltaket blir startet opp allerede i høst. Det er søkt om midler fra 
Sparebankstiftelsen, men dersom grunnarbeidet skal komme i mål før vinteren, kan 
vi ikke vente på svar. Det er heller ikke sikkert at vi får penger i år.  

Vedtak: Menighetsrådet tillater at korene v/Torgeir Hegland igangsetter oppføring av 
lagerplass til sitt utstyr. Viser til planer og kostnadsoverslag. 

Sak 66/20 Menighetsutvikling 

Holla og Helgen 

menighetsråd 
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 Hege Andal Hofsten ledet temamøtet. Hun åpnet med å si at menighetsutvikling er å 
«vikle ut» det som allerede er i menigheten.  

Vi tenkte gjennom hvilke styrker, utfordringer, trusler og muligheter vi har i vår 
menighet. Det ble en engasjert og interessant meningsutveksling som alle deltok 
aktivt i. Det kom fram flere gode idéer som menighetsrådet kan ta utgangspunkt i. Et 
sentralt spørsmål er: Hva slags kirke skal vi være for menneskene i vårt lokalsamfunn.  

 Møtet ønsket flere slike temamøter for å komme videre med dette.  

   

Eidsbygda, 02.10.2020  
Ref: beritlia 


