
               
  
 
Møtedato: 30.08.2018  Møtetid: 18:00   Møtested: Undervisningsrom 

 
Tilstede: Geir Mykletun, Sølvi Vigesdal, Astrid Harbo, Oddmund Nordgård, Dorthe Tronstad, 

Oddny Bilstad, Per Andreas Harestad. Vara: Tommy Volden   

Fravær: Birger Lindtjørn  Permisjon: Runar Lien  Referent: Hanne Bolstad 

 
Sak 36/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak 37/18 Godkjenning av forrige møtebok 

Vedtak: Møtebok godkjennes. 

 

Sak 38/18 Behovsliste til Kirkeringene  

Vedtak: Behovsliste sendes til Kirkeringene, samt søknad om støtte til service av nytt flygel. 

 

Sak 39/18 Besøk av barne- og ungdomskomiteen 

Komiteen informerer om status, arbeidsmåte og fremtidsplaner for arbeidet. 

 

Sak 40/18 Status vedrørende korridorbygg mellom kirke og kontorfløy 

De hvite betongelementene nederst mellom søylene tas bort i atriet. De to søylene like utenfor 

sideinngangen tas vekk og erstattes av toppsøyler tilsvarende de som er over hovedinngangen. 

Begge disse tiltakene er ivaretatt i anbudsdokumentene og vil ikke fordyre leveransen. 

Kirkevergen engasjerer arkitekt til å tegne utkast til nytt inngangsparti mellom kontor/kirke. 

Kostnader med arkitekt og eventuell bygging finansieres av Fellesrådet.  

 

Sak 41/18 Ny behandling om sak vedrørende atrium. 

Menighetsrådet ser seg ikke i stand til å bruke soknets midler til å finansiere tiltaket, men ønsker 

en oversikt over bygg- og driftskostnader før en avgjørelse tas.  

 

Sak 42/18 Økonomi og givertjeneste – status pr i dag 

Vedtak: Menighetsrådet ber AU lage forslag til plan for gjennomføring av tiltak både for å 

forbedre givertjenesten og redusere utgifter innen neste menighetsrådsmøte. 

 

Sak 43/18 Øke gudstjenestedeltakelse og brukere av kirken 

Vedtak: Menighetsrådet utsetter saken til oktober-møtet. 

 

Sak 44/18 Lønn og stilling til ettåring 

Vedtak: Menighetsrådet vedtar å gi ettåring Sander lønn tilsvarende heltids ettåringsstilling. 

Stillingen deles 50/50 mellom menighetsråd og trosopplæring. 

 

Informasjons- og debattsaker:  

a) Dagens situasjon. Hanne informerte.  

b) Julebygda og Ganddalen menighet. Oddny og Astrid informerte.  

c) Fellesrådet. Geir informerte.  

d) 40-årsjubileum: Oddny informerte.  

e) Strategiarbeid fremdriftsplan. Hanne informerte.  

f) Framdrift tiltak uteområdet. Geir informerte i sak 40/18 og 41/18.  

g) Kirkevalget 2019. Neste år er det kirkevalg, og menighetsrådet skal utnevne 

nominasjonskomite.  

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd 


