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PROTOKOLL

TILSTEDE:
Britt Røhnebæk, Pål Morten Lia, Svein Sørensen, Laila Torp, 
sogneprest Tor Bjørn A. Osberg, komm.repr. Aud-Kristin Løken
Kirkeverge Reidun Bugge.

REFERENT:
Kirkevergen

Det var ingen bemerkninger til innkallingen og sakslisten.

22/11 PROTOKOLL FRA MØTE 03/11

Kirkevergens innstilling:

Protokollen godkjennes og undertegnes.

VEDTAK:

Kirkevergens innstilling enstemmig vedtatt.

23/11 STRATEGIPLAN FOR FELLESRÅDET

Kirkevergens innstilling:

Strategiplan for fellesrådet vedtas.

VEDTAK:

Kirkevergens innstilling enstemmig vedtatt med noen mindre justeringer. 
Justert plan sendes ut med neste innkalling.

24/11 PROSJEKTSTILLING ca 20% 
med tanke på informasjons- og trosopplæringsarbeid

Kirkevergens innstilling:
• Det opprettes engasjementsstilling 20% for tidsperioden 1. juni 2011 – 1. juni 2012 med 

tanke på tilrettelegging, koordinering og gjennomføring av enkelte tiltak, relatert til 
trosopplæring i Ekholt og Rygge menigheter.

• Stillingen benevnes ”Sekretær for trosopplæring” og avlønnes etter ansiennitet og 
utdanning innen KA’s tariffavtaler.

• Saken oversendes KADM-utvalg, som utlyser, tilsetter og lager arbeidsavtale.
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Tor Bjørn A. Osberg la fram tanker om hva engasjementet kan innholde av 
oppgaver.

VEDTAK:

Det er ønskelig at vi søker etter en person som engasjeres på 
timebasis. Først og fremst gjøres det kjent i råds- og stabssammenheng.
Forslag om personer som kunne egne seg og forespørres rettes til 
kirkevergen.
KADM-utvalg tar fatt i saken for å utarbeide stillingsbeskrivelse. 
Opplysning om saken legges ut på hjemmesiden dersom det ikke løser seg 
ved at en egnet person svarer positivt på forespørsel.
KADM-utvalg vurderer da en egnet utlysingstekst.

25/11 MENIGHETSRÅDENES ÅRSRAPPORTER

Rapportene ble tatt til orientering.

26/11 INFORMASJONSSAKER

Det ble orientert om følgende saker:
Personal. 
- Diakonstillingen er lyst ut med søknadsfrist 20. mai.
Økonomi-
- Regnskapsrapport pr. 01.04.2011 ble delt ut.

Bygg og anlegg.
- Det ble orientert om arbeider som er i gang:

Rygge kirke: oppussing av ”dåpsrommet” over våpenhuset, 
Sakristiet og sørvestre del av galleriet.

- Ekholt kirke: Den minste menighetssalen i underetasjen,
samt fortsatt oppjustering av utomhusarealet. Redskapsbod
kommer på plass i løpet av våren.

Annet. 
- Det ble orientert mottatte gaver: 
   Kiwanis til barne- og ungdomsarbeidet kr.5.000, 
   Frimurerlosjene i Moss til diakonalt arbeid kr.10.500
   Anonym giver til vedlikeholdsarbeider på Rygge kirke kr 250.000.

27/11 EVENTUELT

 Ingen saker ble tatt opp under dette punktet.

GODKJENT


