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PROTOKOLL

Tilstede:
Erna Hogrenning, Elisabeth W. Dyhre, Hilde E. Skaatan, Åse Melkeraaen, Stein Kåre 
Ulvestad, Arnhild Øfsti Schjetne og Inger-Lise Klette

Forfall:
Laila Torp og Lillian Bremnes

Sak 52/12: Godkjenning av protokoll fra møtet 18.09.12.
Protokollen ble godkjent og underskrevet.

Sak 53/12: Representasjon til Barne- og ungdomsutvalget.
Therese Alne Bolin, som nå har permisjon fra rådet, var rådets representant i 
barne- og ungdomsutvalget. Elisabeth Dyhre er vararepresentant.
Det er to muligheter; 
1) Elisabeth Dyhre blir fast representant og vi velger en ny vara.
2) Vi velger ny fast representant og Elisabeth Dyhre fortsetter som vara.

Hilde Skaatan tenker til neste møte på om hun kan være den faste 
representanten. Saken tas opp igjen.

Sak 54/12: Kirkeordning etter 2013
Rådet besvarte spørsmålene i refleksjonsnotatet. Daglig leder sender svarene på
questback innen fristen 1. desember.

Sak 55/12: Julemarked 24. november
Komiteen er i rute og har nok folk til markedet.
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Sak 56/12: Gudstjenesteplanen for første halvår 2013 til godkjenning.
Soknepresten orienterte og rådet godkjente planen.
Nytt er friluftsgudstjenesten 16. juni.

Sak 57/12: Virksomhetsplan for Ekholt menighetsråd/menighet.
Saken utsatt til et seinere møte.

Sak 58/12: Referat- og orienteringssaker
Ref. fra råd, utvalg og komiteer

 DU jobber med diakoniplanen, budsjett og grønn menighet
 Vennskapskomiteen sender julepakke til Latvia, Reidun Bugge drar til 

Latvia før jul og prøver å treffe den nye presten, jobber med hvordan 
mandatet kan omsettes i praksis.

 BUU jobber med budsjett , 4-års bok og inspirasjonssamling 22. januar
Informasjon fra staben

 Soknepresten i Ekholt er sykmeldt i 50 %. Anne Borchgrevink er vikar.
 Den ene kirkegårdsarbeideren er langtidssykemeldt. Noe dekkes opp av

andre ansatte i mindre stillinger.
Givertjenesten/brosjyreutdeling

• Kun en rode igjen i Øreåsen-området nå som ikke er fordelt. Det 
kommer stadig noen penger inn. Fint om alle kan være ferdig med 
utdelingen før jul. 

Takkebrev fra Reidun Bugge

Sak 59/12: Eventuelt
Ingen saker.

Ekholt, 29.11.12
Inger-Lise Klette
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