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Deltagere: Medlemmer: ER og DR 
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Sak:  Ansvarlig Referat 

    

 Godkjenning av innkalling 
og saksliste 

 Godkjent 

 Godkjenning av siste 
protokoll 

 Godkjent 

Orienteringssaker   

 Status økonomi  Kasserer / 
Diakonråd 

MR tar kommentarer om økonomi 
til orientering. Foreløpige tall viser 
positivt regnskap for 2019. Noe 
etter budsjett vedr. givertjenesten. 

 Rapport menighetsmøtet  MR diskuterte innspill og samtaler 
som ble tatt på MM og tar sakene 
videre til orientering. 

 Rapport Godhetsaksjonen  Det ble gitt en kort rapport om 
Godhet. Ønskelig å ha aksjon i 
2020, i september.  DR følger opp 
saken. 

 Rapport fra møtet om GT Lise/Ingebrikt MR tar rapporten til orientering. 
Det ble diskutert tekniske løsninger 
knyttet til bilde/lyd og oversettelse.  

 Status Cornerstone Ingebrikt/Hans 
Christian 

Ingebrikt og Hans Christian 
orienterte hhv. om Cornerstone og 
nye nettsider. Det ble diskutert 
ulike løsninger og alternativer på 
begge deler. MR tar sakene til 
orientering.  

Drøftingssaker   

 Eierskap til bygg og utstyr Steinar MR ble orientert om diakonrådets 
ønske om å skjerpe menighetens 
kollektive eierskap til eget bygg. 
Det blir sendt ut et skriv til 
virkegreinsledere der man 
oppfordrer til å ta større ansvar for 
renslighet og ryddighet, samt låsing 
av dører. 



 

 

 Internasjonal strategi Hans Christian MR diskuterte den internasjonale 
strategien og bestemte seg for å 
ikke vedta den i dag, men ønsker å 
vedta den 14. november. Vi ønsker 
å skille den internasjonale 
strategien fra innsatsområder og 
jobbe parallelt med disse. Den 
internasjonale strategien ønskes å 
brukes som et internt dokument, 
mens de internasjonale 
satsingsområdene kan være 
offentlige.  

 Rekruttering av diakoner og 
stab.  

Ole Jørgen DR og ER jobber tett sammen om å 
rekruttere nye diakoner. DR har 
ansvar for videre prosess.  
Vedtak ang. stab: Det nedsettes en 
arbeidsgruppe som leder 
rekrutteringsarbeidet fra høsten 
2019 og frem til 
rekrutteringsprosessen blir lukket. 
Gruppen består av: Ole Jørgen 
Stevik, Steinar Myhr, Ingebrikt 
Kvam og Ingebjørg Sørhaug. 

Eventuelt   Taler til Familiegudstjeneste 13. 
oktober ble diskutert. 

 


