
               
  
 

Møtedato: 20.02.2020   Møtetid: 18:30  Møtested: Undervisningsrom 

 

Tilstede: Astrid Harbo, Arve Oftedal, Astrid Falck Olsen, Thomas Gardum, Ragnhild Mestad, 

Hilde Seglem.   Vara: Erlend Mjølsnes   Referent: Hanne Bolstad  

Forfall: Ole Tørring, Tormod Rossavik, Kjetil Tjessem, Brage Martin Norbakken 

 
 
Sak 09/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes 

 

Sak 10/20 Godkjenning av forrige møtebok 

Vedtak: Møtebok godkjennes.  

 

Informasjons- og debattsaker:  

a) Dagens situasjon. Hanne informerte 

b) Siste nytt fra Fellesrådet, Julebygda og Ganddalen menigheter 

c) Arrangement i kirken – Menighetsrådet oppfordres til å invitere kjente 

d) Rådsledersamling – Arve oppsummerte hovedpunkt fra samling på Sola 10.-11.januar 

e) Eventuelt:  

 Informasjon om mulighet for ansettelse av 25% kontormedarbeider i Ganddalen. Saken 

ble ikke tatt videre i møtet, men det ble besluttet å ta saken opp i Ganddalen MU 

dersom dette skulle være aktuelt.  

 Årsregnskap og årsmelding – nye saker legges til (sak 16, 17 og 18) 

 Ragnhild Mestad informerte om møte i KISP (knyttet til Mellomkirkelig Råd)  

 

Vedtak / info fra AU:  

Ny representant til Menighetskomiteen i Julebygda må velges. Se sak 11/20.  

 

Sak 11/20 Søknad om fratredelse fra Menighetsrådet 

Vedtak: Brage Martin Norbakken sin søknad om fratredelse fra Gand Menighetsråd innvilges.  

Hilde Seglem trer inn i rådet som fast medlem, og følgelig rykker Erlend Mjølsnes opp til 1.vara. 

Kjetil Tjessem har etter møtet takket ja til å overta som representant i Julebygda menighetskomité. 

 

Sak 12/20 Søknad om korstøtte fra disposisjonsfond 
Vedtak: Menighetsrådet budsjetterer med bruk av 40.000kr fra GGmini sitt disposisjonsfond, som 

støtte til Ungdomskoret GG. De resterende midlene i GGmini sitt disposisjonsfond inngår i Gand 

Menighetsråd sitt disposisjonsfond, jmf. vedtak i sak 58/19 om å redusere antall disposisjonsfond. 
- NB! Merknad ref. sak 20/20: Spania-tur avlyses pga. corona. Støtte på 40.000kr holdes derfor tilbake.  

 

Sak 13/20 Innspill til økonomiplan 2021-2024 

Vedtak: Menighetsrådet sender sine forslag til økonomiplanen til Fellesrådet.  

Menighetsrådet støtter Fellesrådets anbefalinger i forhold til tilstandsrapportene.  

I tillegg ønsker Gand menighetsråd å ha med i økonomiplanen; ressurser til å ansette 

administrasjonsleder, barne- og ungdomsarbeider og musiker i Ganddalen menighet, midler til 

utvidelse av hovedkjøkkenet i Gand kirke, og midler til ferdigstilling av parkeringsplass. Eget 

skriv sendes Fellesrådet.  

 

Sak 14/20 Plan for opprustning av atriet og hagen bak kontorbygget  
Vedtak: Menighetsrådet tar fremlegg av skisser fra Odd Sverre Arnøy til orientering.  

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd 



 

Sak 15/20 Strategiplan 2020-2023 
 

Mål Tiltak Ønsket effekt Ansvar Tidsramme Kommentarer 

Utformes 
26. mars 

Utformes 
23.april 

Vi fokuserer på 
denne 
kolonnen i 
møtet. 

Utformes etter 23. april, 
og innen sommeren 2020. 

 

 

Menighetsrådet har i møtet jobbet med strategiplan for rådsperioden. Eget skriv med notater 

sendes rådsmedlemmene. Neste skritt blir å samle de ønskede effekter og fokusere på kolonnen 

«Mål». Dette gjør vi i neste møte. Deretter vil vi fokusere på «Tiltak», og på den måten kobler 

sammen mål med ønsket effekt.  
 

Sak 16/20 Årsregnskap for 2019  

Vedtak: Årsregnskapet for 2019 godkjennes.  

 

Sak 17/20 Godkjenning av Årsmeldingen 2019 (ettersendes) 

Vedtak via mail: Årsmeldingen for 2019 godkjennes.  

 

Sak 18/20 Disponering av mer-/mindreforbruk 2019 

Vedtak: Den enkelte avdelings mer- eller mindreforbruk dekkes av/tilføres de enkelte 

menighetenes disposisjonsfond.  

 
 

 

Arve Oftedal     Hanne Bolstad 

Menighetsrådsleder    Daglig leder 


