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PROTOKOLL

Tilstede:
Erna Hogrenning, Stein Kåre Ulvestad, Åse Melkeraaen, Elisabeth Dyhre, Hilde Skaatan, 
Laila Torp (fra sak 36), Arnhild Øfsti Schjetne og Inger-Lise Klette.

Forfall:
Therese A. Bolin

Sak 34/12: Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Protokollen ble godkjent og underskrevet.

Sak 35/12: Brosjyre og giverbrev
Materiell som skal pakkes; brosjyre, brev, konvolutt og klistrelapp er nå 
klargjort i roder. Materiellet kan hentes på kirkekontoret. Bør ut tidlig på 
sommeren. I tillegg til rådsmedlemmene, kan noen tidligere Varna-utdelere 
også ta roder.

Sak 36/12: Kort evaluering av rådsarbeid i dette semesteret.
Hvordan har det vært å sitte i rådet fram til nå? 
Vi tok en runde på dette. Mange synspunkter og saker kom fram. Disse er 
notert, så kommer vi tilbake til dem igjen seinere.

På møtet 16. september skal vi snakke mer om hvordan vi skal arbeide 
framover.
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Sak 37/12: Søknad om permisjon fra rådsarbeid.
2. varamedlem, Tone Hals, søker permisjon fra rådsarbeid for et år.
Søknaden innvilges.
Fast medlem, Therese A. Bolin, søker også om permisjon for et år. Denne 
søknaden innvilges også.
Janne Harridsleff har flyttet utenlands.

Ekholt menighetsråd ser da slik ut:
Faste medlemmer:
Laila M. Torp
Stein Kåre Ulvestad
Erna J. Hogrenning
Elisabeth W. Dyhre
Åse Melkeraaen
Hilde E. Skaatan
Arnhild Øfsti Schjetne

Varamedlemmer:
Lillian Bremnes, 1. vara og møter fast i rådet
Andreas Lia, 2. vara

Dersom det seinere skulle være behov for det, er det mulig å foreta 
suppleringsvalg, men vi avventer dette foreløpig.

Sak 38/12: Møteplan for høsten.
Søndag 26. august- avslutning for kirkevergen
Søndag 16. september – tur til Hvaler 
(Det blir allikevel 16. sept. som først avtalt og ikke 2.sept. som vi avtalte på 
møtet)
Tirsdag 18. september – møte med prosten
Torsdag 18. oktober
Torsdag 15. november
Torsdag 6. desember

Sak 39/12: Gudstjenestereformen
Soknepresten gjennomgikk siste del av grunnordningen, del K- årsplanen.  
Likeledes ble stabens uttalelser gjennomgått og bifalt.
Lokal grunnordning ble vedtatt. 
Denne oversendes biskopen for godkjennelse.
Lokal grunnordning har vært til uttalelse i staben og på menighetsmøtet. Disse 
uttalelsene skal også følge med til biskopen.
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Sak 40/12: Gudstjenesteutvalg
Gudstjenesteutvalg opprettes. Utvalget består av sokneprest, organist og Stein 
Kåre Ulvestad fra menighetsrådet. Elisabeth Dyhre kan gjerne sitte i utvalget 
fra nyttår. Vi kan gjerne ha en representant fra menigheten i tillegg, men det tar 
vi opp igjen til høsten.  

Ref.
Ekholt, 20.06.12
Inger-Lise Klette
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