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Protokoll

Tilstede: 

Laila Torp, Stein K. Ulvestad, Hilde Skaatan, Arnhild Ø. Schjetne, 
Erna Hogrenning

Forfall:
Åse Melkeraaen, Lillian Bremnes og Inger-Lise Klette

Sak 01/13: Godkjenning av protokoll fra møtet i desember 2012.
Protokollen godkjent og signert.

Sak 02/13: Evaluering av julemarked
Hva var bra som vi kan satse videre på?
Hva fungerte evt. ikke så bra?
Resultatet var kr. 29.273,- brutto.

                       
                        Inntekt ca. lik 2011. Bakst er populært samt mat og drikke.
                        Nye alternativer ang. julemarked;  Mer bakervarer, starte loddsalget     
                        tidligere. Sang og musikk. Ny dato 23. nov 2013. 
 

Sak 03/13: Evaluering av juletrefesten
                        Vellykket!
                        Fint program. Ca 75 personer tilstede, 25 poser ble delt ut.
                        Viktig at den som leder arrangementet er tilstede i rommet, på plass fra
                        oppstart. Åse ledet festen utmerket.  Avsluttet ca kl 13.30.

Sak 04/13: Menighetens årsmøte
Dato: 7. april etter gudstjenesten i Ekholt kirke.
Daglig leder innhenter årsrapporter fra de forskjellige utvalg og aktiviteter, 
samt utarbeider regnskapsrapporter. Leder utarbeider menighetsrådets rapport 
som godkjennes av rådet. Dette sammenfattes i en felles årsrapport.

                       
                       Ønskelig at menighetsrådets medlemmer er tilstede.
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Sak 05/13: Virksomhetsplan for menighetsrådet.
Vi jobber videre med tanker og planer for Ekholt menighet og menighetsrådets 
virksomhet. Vi begynte på dette arbeidet på Hvalermøtet i september, og 
fortsetter nå. Stein Kåre innleder til tema som vi drøfter videre på møtet.

                       Vedtak: Diskuteres på virksomhetsområder. Jobbes videre med planen.
            
       
Sak 06/13: Referat- og orienteringssaker.

Vi har blitt Grønn menighet.
                        Møtedato 14. mars  endres til 3. april 2013.
                        Representant til årsmøte Kirkens SOS i Borg? Inger-Lise sjekker dette.
                        Vennskapskomiteen (Latvia) ønsker å lage en strategi for arbeidet iht 
                        vennskapsavtalen.
                        Lysvåken ca 30 stk
                        Søndagsskole ikke aktiv.
                        Leksehjelp populært.

Sak 07/13: Eventuelt
SMS- kollekt settes opp i eget møte.

Ref.
Erna Hogrenning

Ekholt menighetsråd
Den norske kirke


	Ekholt menighetsråd
	Den norske kirke
	Sak 01/13: Godkjenning av protokoll fra møtet i desember 2012.


