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PROTOKOLL

Tilstede:
Bodil Fjeld Hansen, Pål Morten Lia, Per Harald Svendsen, Kirsten Sandli, Lene Aaser, Tor 
Bjørn Andresen Osberg og Inger-Lise Klette.

Forfall:
Hilde Lindeman Andersen og Elisabeth Ytrehorn.

Sak 22/12: Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Protokollen ble godkjent og underskrevet.

Sak 23/12: Evaluering av årsmøtet
Bra gjennomført årsmøte. 
Menighetsrådets årsrapport var lang i år og kanskje kunne vi kommentert 
punktene i stedet for å lese hele rapporten.
Det kom også opp et spørsmål vedr. diakoni og besøkstjeneste. Dette burde vi 
besvart bedre. Rådet anbefaler at diakoniutvalget drøfter besøkstjeneste. Man 
kan gjerne hente innspill fra andre menigheter og evt. samarbeide med andre 
lokale organisasjoner.  Det er også en mulighet at diakonen tar en prat med 
spørsmålsstilleren og drøfter diakoniplanen, besøkstjeneste osv.

Sak 24/12: Tid og sted for rådets planarbeid
AU foreslår at vi reiser til Inger-Lise Klettes hytte på Hvaler fredag 1. juni på 
ettermiddagen. Vi satser på å dra fra Rygge ved 16-tiden. Det avtales 
samkjøring litt seinere. Inger-Lise og Bodil drar ut på forhånd for å gjøre klar 
middag til alle kommer. Vi holder på så lenge vi har lyst og ork utover kvelden.
Planlagt menighetsrådsmøte dagen før utgår.
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Sak 25/12: Økonomiske ordninger/vedtak -trosopplæring
Menighetsrådene har tidligere dekket utgifter til diverse trosopplæringstiltak, 
slik som 4-års bok og Bibler til 5.klasse/konfirmanter.
Fellesrådet vedtok i fjor å betale for Bibelutdeling, men den posten ble i følge 
kirkevergen nå fjernet i revidert budsjett. Fellesrådet har også gitt tilskudd til 
konfirmantarbeidet i gode tider.
Det er BUU som er ansvarlige for trosopplæring på menighetsrådenes vegne. 
BUU har god økonomi. Daglig leder foreslår derfor at menighetsrådet gjør et 
generelt vedtak om at BUU bekoster alle slike trosopplæringstiltak og evt. 
utstyr/materiell. 
Dersom Fellesrådet enkelte år har anledning til å bidra med midler, kan disse 
overføres til BUU for fordeling. Skulle BUU komme i en situasjon der 
økonomien blir så svak at de ikke kan dekke slike utgifter, kan de søke rådene 
om midler.
Dette er helt i tråd med BUUs mandat.
Forslaget ble vedtatt.

Sak 26/12: Referat- og orienteringssaker
 Nytt fra staben

Kirketjeneren i Rygge søker om full uføretrygd og det arbeides med en 
hospiteringsavtale. Kirketjenerstillingen blir derfor lyst ut så snart som 
mulig. Rådet ber KADM-utvalget vurdere om oppgavene tillagt 
kirketjenerstillingen kan kombineres med andre oppgaver, 
omorganisering av stillinger e.l.  Frivillige kirketjenere på søndager er 
også en mulighet som kan drøftes.

 Referat fra råd og utvalg
DU jobber med “grønn menighet”
Fellesrådet er i gang med intervjuer ifbm kirkevergestillingen. Avklares 
trolig ila mars.

Sak 27/12: Eventuelt
Ingen saker.

Rygge, 23.03.12
Inger-Lise Klette
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