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Askim 04.04.2017

PROTOKOLL FRA MØTE I ASKIM KIRKELIG MENIGHETSRÅD/FELLESRÅD
Tid: Onsdag 26. oktober 2016 kl. 19.00.
Sted: Grøtvedt Menighetssenter
Til stede: Gunnar Aandstad, Øyvind Woie, Jo Frislid, Odd Kenneth Sydengen, Cato
Førrisdahl, Anne Kjersti Torp Halvorsen, Ulf Tore Kolstad, Helge Knutsen, Marit Fredheim,
prost, sokneprest og kirkeverge.
Forfall: Eva Witzøe
Protokoll fra forrige møte ble godkjent.

FR Sak 43/2016

Revisjonsberetning Askim Sokn
Enstemmig vedtak: Revisjonsberetning for Askim Sokn 2015
tas til orientering. Mindreforbruket på kr. 1.228.494,- avsettes
slik: Kr. 200.000,- settes på ungdomsfond. Kr. 200.000,- settes
på nyopprettet pensjonsfond. Resten, kr. 828.494,- settes på
driftsfond. Udekket beløp i investeringsregnskap på kr. 4.119,tas fra driftsfond. Kirkevergens økonomirapport til
årsberetningen godkjennes.

FR Sak 44/2016

Revisjonsberetning legater
Enstemmig vedtak: Revisjonsberetning for legater 2015 tas til
orientering. Fellesrådet ber kirkevergen sende et skriftlig svar til
revisor. Fellesrådet ber kirkevergen om å oppdatere
hjemmesiden med opplysninger om legatstell.

FR Sak 45/2016

Økonomirapport
Enstemmig vedtak: Økonomirapport tas til orientering.

FR Sak 46/2016

Budsjett 2017
• Soknepresten ønsker mer penger til musikktiltak
• Det er viktig at vi kommer i gang med noe i prestegården
slik at vi får noe igjen for utgiftene
• Helge Knutsen tar ansvar for å få i gang et
kompetanseteam for økonomi
• Kirkevergen oppdaterer avgifter til neste møte
Saken drøftes videre på neste møte.

MR Sak 47/2016

Revisjon av gudstjenesteforordning
Enstemmig vedtak: Askim Menighetsråd ønsker å opprettholde
dagens ordning fra 2008-2009 med 63 forordnede gudstjenester
årlig.

MR Sak 48/2016

Oppfølging av bispevisitas
Enstemmig vedtak: Saken tas til etterretning. Til punkt 1 så vil
utsmykningsutvalget vurdere dette før det kommer tilbake til
menighetsrådet. Til punkt 19 så legger vi fasteaksjonen
04.04.2017 inn på datoplan for menighetsrådet slik at alle kan
være med. I tillegg jobbes det videre med en «live-aid» f. eks.
01.04.2017.

MR/FR Sak 49/2016
Meldinger
• Protokoll fra møte i AU 12.10.2016.
• Jubileum for Askim kapell. Helge Knutsen og Ulf Kolstad tar ansvar for dette.
• Leder av fellesrådet og kirkevergen er i gang med drøftinger med Hobøl om ev.
kommunesammenslåing.
• Barnehagesaken: Vedlagt er brev fra Askim kommune om utvidelse av barnehagen.
Saken ventes sluttbehandlet i desember 2016. Det er 3 andre barnehager som også har
søkt om utvidelse. Driftsstyret ser på kostnadsoverslag ved endring av
menighetssenteret som skal være ferdig til desembermøtet. Kirkevergen ser på
fremgangsregler ved ev. nedleggelse av barnehage.
• Merk dere kurs i saksbehandling for menighetsråd på menighetssenteret onsdag 23.
november kl. 17.30. Nærmere innkalling kommer. Det serveres baguetter og drikke.
• Arrangementet fra Trygg i Askim var meget vellykket. Det skapes en ny arena med
kontakter vi ikke har hatt før. Spesielt må vi nevne Anne Lein for fantastisk jobb og
engasjement.
• Det jobbes godt med barneopplegg i gudstjenesten. Sannsynlig med oppstart på nyåret.
• Juletrefestkomité er: Marina Prusac Lindhagen, Elisabeth Bjørge, Marina Frislid,
Elisabeth Krusinski og Elin Bergendahl. I tillegg ønsker menighetsrådet at det er med
en fra de ansatte. Menighetsrådet blir med og hjelper til på festen 08.01.2017.
• Biskopen vil møte ansatte og menighetsråd den 18. mai 2017. Møtet med
menighetsrådet blir til vanlig tid kl. 19.00.
• Gunnar Aandstad meldte inn en sak om å øke antall vigsler i Askim.
• Odd Kenneth Sydengen meldte inn en sak om julemiddag for menighetsrådet med
partner.
• Det ble nevnt at en kanskje skal ha en «åpen post» på sakskartet.

