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Askim 06.09.2018

PROTOKOLL FRA MØTE I ASKIM KIRKELIG MENIGHETSRÅD/FELLESRÅD
Tid: Onsdag 27. april 2017 kl. 19.00.
Sted: Rådhuset
Til stede: Gunnar Aandstad, Ulf Tore Kolstad, Jo Frislid, Øyvind Woie, Eva Witzøe, Cato
Førrisdahl, Tormod Ropeid, Inger Grav, Marit Fredheim, prost, sokneprest og kirkeverge.
Forfall: Odd Kenneth Sydengen, Anne Kjersti Torp Halvorsen og Tommy Hågensen.
Før møtet i MR/FR hadde vi møte med Formannskapet i Askim kommune. Møtet var preget
av god stemning og god samtale.

Protokoll fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

MR/FR Sak 26/2017

Åpen post
• Kulturkontoret i samarbeid med historielaget skal sette opp skilt
på kirken, kapellet og prestegården hvor det står litt om byggene
og at de er bevaringsverdige.
• Løsning foran kapellet jobbes det med. Det kommer nye forslag
til rampe som MR skal uttale seg om.
• Maling kirken. Utsmykningsutvalget ev. med hjelp av Eva
Witzøe tar ansvar for dette og innkaller den hjelp de trenger i
prosessen.

MR/FR Sak 27/2017

Barnehagen
Situasjonen rundt barnehagedriften er vanskelig.
Enstemmig vedtak: Styrer i barnehagen, leder og kirkeverge
lager et notat som viser kostnader ved å drive en barnehage uten
at plassene er fylt opp, og om det er økonomisk forsvarlig å åpne
en ny avdeling nå. Saken tas opp på et ekstraordinært møte i
MR/FR som styrer blir med på. Det ansettes ingen nye i
barnehagen før dette er avklart.

FR Sak 28/2017

Økonomirapport
Enstemmig vedtak: Økonomirapport tas til orientering.

FR Sak 29/2017

Utlysning stilling
Enstemmig vedtak: Det utlyses 100% stilling for diakon
snarest. Sokneprest, diakon og kirkeverge lager utlysningstekst
og sender til Øyvind Woie for gjennomlesning før stillingen
lyses ut.

MR Sak 30/2017

Høring
Enstemmig vedtak: Administrasjonen utformer et høringssvar.

MR/FR Sak 32/2017

Meldinger
• Protokoll fra møte i AU 05.04.2017.

MR/FR Sak 33/2017

Soknepresten orienterer
• Besøk av biskopen 10. mai kl. 18.00 i kirken. Møt opp! -og få
med flere!

MR/FR Sak 34/2017

Prestegården
Enstemmig vedtak: Leder og sokneprest tar ansvar for å
opprette et driftsstyre. Driftsstyret får fullmakt til å gjøre det
som er nødvendig for å drifte og utvikle huset. Menighetsrådet
vil påpeke at de er strålende fornøyde med den jobben
arbeidsgruppa for prestegården har gjort så langt!

