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PROTOKOLL

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

Forfall:
Elisabeth W. Dyhre, Laila Torp og Lillan Bremnes.

Sak 60/12: Godkjenning av protokoll fra møtet 15.11.12.
Protokollen ble godkjent og underskrevet.

Sak 61/12: 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.

Vedtak:
Alternativ 1 ble valgt – Elisabeth Dyhre blir fast representant i BUU. 
Hilde E. Skaatan er vararepresentant.

Sak 62/12: Godkjenning av diakoniplanen for 2013.
Diakonen gjennomgikk planen.
Nytt av året er ønske om å innføre besøkstjeneste, Grønn menighet og 
tilrettelagt gudstjeneste/kveldssamling for psykisk funksjonshemmede i 
samarbeid med nabomenigheter

Vedtak:
Rådet er imponert over planen og godkjente den.
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Sak 63/12: Grønn menighet – godkjenning av handlingsplan.
Menighetsrådene har tidligere besluttet at man ønsker å bli “Grønn menighet”. 
Diakoniutvalget har hatt i oppdrag å utrede saken. Det har utvalget gjort, og 
“Handlingsplan for Grønn menighet” forelå til godkjenning.
Diakonen gjennomgikk handlingsplanen og rådet kom med noen små innspill 
og presiseringer. Nå må det søkes om å bli Grønn menighet. Diakonen 
undersøker hvordan denne prosessen foregår.

Vedtak: 
Handlingsplanen godkjennes og det søkes om å bli Grønn menighet.

Sak 64/12: Fordeling av offerformål for 2013
Vedtak:
Vi velger å tildele offer for 2013 til samme formål som for 2012.

Sak 65/12: Juletrefest i Ekholt kirke 6. januar
Det er Ekholt menighetsråd som er ansvarlig for å arrangere denne festen. Den 
holdes rett etter gudstjenesten. 

Tilrigging/pynting:
Hilde Skaatan og Erna Hogrenning ordner dette på lørdag. Daglig leder sørger 
for at servietter, lys osv. er tilgjengelig.
Servering: 
Alle som kommer tar med rester av julekaker, i tillegg bestiller daglig leder noe
fra Ryggeheimen. Ellers serveres kaffe/te og brus.
vaske opp, rydde
Innkjøp:
Brus, blomster, servietter, lys, poser til barna, kake ordnes av daglig leder som 
også sørger for at alt kommer på plass i kirken til festen.
Program:
Åse Melkeraaen leder. 
Gang rundt juletreet – Arnhild Ø. Schjetne og Stein KåreUlvestad.
Hellige tre konger – til utdeling av poser – finner noen på festen.
Quiz – Arnhild Ø. Schjetne.
Bekjentgjøring:
Annonse avisen, nettsiden, invitasjon til de som fikk 4-års boka – daglig leder.
Stein Kåre Ulvestad lager noe på Facebook.
Rydding/kaffekoking:
Stein Kåre Ulvestad og Åse Melkeraaen.
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Sak 66/12: Valg av leder og nestleder for 2013.
Leder: Laila Torp
Nestleder: Stein Kåre Ulvestad

Sak 67/12: Møteplan for våren 2013.
Møteplanen for våren blir som følger:
Torsdag 17. januar
Onsdag 27. februar
Torsdag 14. mars
Torsdag 25. april
Torsdag 23. mai – felles med Rygge?
Torsdag 6. juni

Sak 68/12: Referat- og orienteringssaker
 Evaluering av julemarkedet på januarmøtet
 Lokal grunnordning for gudstjenesten er godkjent av biskopen for 2 år 

med noen kommentarer.
 Rådet jobber mer med strategiplanen etter nyttår.
 Referat fra råd og utvalg

Diakoniutvalget og Latviakomiteen har hatt møte

Sak 69/12: Eventuelt
Ingen saker.

Ekholt, 13.12.12
Inger-Lise Klette
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