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SAKSLISTE

44/11 PROTOKOLL FRA MØTE 06/11

Protokollen finnes vedlagt.

Kirkevergens innstilling:

Protokollen godkjennes og undertegnes.

45/11 ÅRSRAPPORT 2011

Rådsleders utkast til årsrapport følger vedlagt.
Noen opplysninger og detaljer kommer ikke på plass før året er 
omme. Rapporten ferdigstilles så langt det er mulig på nåværende 
tidspunkt. Innspill  og kommentarer fra rådets medlemmer er 
ønskelig.

Kirkevergens innstilling:

Årsrapporten for 2011 ferdigstilles så langt det er mulig pr. 
22. november og vedtas som avtroppende råds årsberetning. 
Nyvalgt fellesråd fra 1/12-2011 overtar ansvaret for nødvendige 
tilføyelser for resten av året. 
Årsrapporten legges frem i forbindelse med menighetsrådenes 
årsmøter våren 2012.

(Vi spiser under de to neste saksnumrene)

46/11 FELLESRÅDETS PERIODE 1/1- 2010 – 30/11-2011.

Rådets medlemmer samtaler om hvordan det har vært å sitte i 
fellesrådet i denne perioden. 
Oppgaver og utfordringer. 
Svarte det til forventningene og tankene den enkelte hadde? Tanker rundt oppgaver, 
ansvar og resultater.

47/11 ORIENTERINGSSAKER



a. Fra personalfronten
b. Bygg- og anlegg
c. Annet
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48/11 RESULTATVURDERING AV STRATEGIPLANEN 2011.

Det forutsettes at alle rådets medlemmer har med seg planen til 
møtet. 
Strategiplanen gjennomgås med tanke på resultatvurdering. 
Hva er gjennomført, påbegynt, utsatt, revurdert etc.

Kirkevergens innstilling:

Fellesrådets merknader/vurderinger nedfelles i planen.
Det nyvalgte fellesrådet oppfordres til å revidere strategi-
planen, med tanke på tiltaksplan for 2012, så snart som mulig 
over nyttår når nye økonomiske rammebetingelser er på plass.

49/11 REGNSKAPSSTATUS pr. 01.11.2011

Kirkevergens innstilling:

Regnskapsoversikten tas til orientering.

50/11 REVISJONSBERETNINGEN FOR 2010

Rapporten er vedlagt.
På grunn av sykdom blant ansatte hos Østfold kommunerevisjon, 
ble ferdigstillelse av revisjonsberetningen for Rygge kirkelige 
fellesråd (også for Rygge menighetsråd og Ekholt menighetsråd) 
svært sen denne gangen. Kirkevergen mottok revisjonsrapporten(e) 
30/9-11.
Regnskapsoversikt for 2010 (ikke revidert) ble fremlagt 
fellesrådets møte 02/11, sak 09/11. Revisjonsberetningen har 
ingen merknader eller avvik i forhold til det fremlagte resultat 
i nevnte sak.

Kirkevergens innstilling:

Revisjonsberetningen for 2010 tas til etterretning.

51/11 EVENTUELT

Eventueltsaker skal normalt være av informativ karakter og meddeles så tidlig som 
mulig, - senest til rådets leder ved møtets begynnelse. 



Saker som trenger utredning skal normalt ikke tas opp under 
dette punktet, men kan meldes slik at de kommer opp med saksnummer i et senere 
møte.
Unntak kan være akutte hastesaker og kort informasjon.


