Møtebok for ekstraordinært møte i Skårer
menighetsråd
Tid: Søndag 7. oktober 2012, kl. 13.00 – 14.00
Sted: Skårer kirke, Sal A
Fremmøtt:
Tor Einar Ljønes
Reidun Kværnum
Rune Wennevold
Berit Strand
Elin Hageland
Jarle Gausen
Ernst-Modest Herdieckerhoff

menighetsrådsleder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
sokneprest

Meldte forfall:
Oda Noven, Kjersti Nordberg, Silja Kaldhol, Odd Gunnar Norum, Alexandra Jacob
Saker behandlet:
SMR 27/2012 – 28/2012

Eventuelt

Lørenskog, den 7. oktober 2012
Tor Einar Ljønes, leder (sign)
Geir Haavemoen, sekretær (sign)
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SMR 27 /2012: NY LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTJENESTENE I SKÅRER
MENIGHET
Saksdokument: Saksfremlegg til menighetsmøte av 7. oktober 2012, protokollerte merknader fra
menighetsmøte av 7. oktober 2012
Gudstjenesteutvalget har lagt frem sin innstilling for menighetsmøtet, notater fra dette tas med til
endelig behandling i Skårer menighetsråd.
Menighetsrådet har ikke fattet formelle vedtak på denne, utover positivt vedtak på foreløpig fremlegg
og videre retning i arbeidet i menighetsrådsmøte av 27. mars 2012. Rådet har blitt holdt muntlig
orientert om fremdrift, og det bør dermed ikke være mange forhold som fordrer dyptgående diskusjon
i møtet. Siden menighetsrådet i praksis har en saksforberedende rolle overfor menighetsmøtet vil det
heller ikke være anledning til å foreta større endringer i innstilling på dette møtet. Er det medlemmer
som ønsker å foreslå endringer må disse derfor formelt legges frem på menighetsmøtet, slik at disse
kan protokolleres på dette og på den måten tas med i videre behandling i denne saken.
Vedtak:
1. Skårer menighetsråd gir sin tilslutning til ”Modell for vedtak om lokal grunnordning” som
fremlagt av Gudstjenesteutvalget i Skårer menighet på menighetsmøtet av 7. oktober 2012.
2. Gudstjenesteutvalgets innstilling revideres med følgende endring etter vedtak i menighetsmøte
av 7. oktober 2012: Kunngjøringer som ikke angår dagens gudstjeneste leses før postludiet.

SMR 28/2012: ARBEIDSWEEKEND OG MIDTPERIODEEVALUERING 2013
Etter vedtak i menighetsrådsmøte av 16. november 2011 (sak 51/11) planlegger menighetsrådet en
ekskursjon til Berlin i 2013. Formålet er å jobbe konsentrert om plan og strategiarbeid i menigheten,
evaluere planer og tiltak gjennomført de to første år og deretter legge planer for satsninger i rådets to
siste virkeår. Dato for denne turen er så langt ikke satt. Prosjektleder ser nå muligheten til å kunne
legge til rette for et samarbeid om et konkret prosjekt med en menighet i Berlin på en slik tur, og for å
kunne arbeide videre med dette som konsept er det behov for å fastsette en konkret dato for weekendsamlingen.
Vedtak:
Arbeidsweekend og Midtperiodeevaluering for Skårer menighetsråd finner sted fra torsdag 12.
september til og med mandag 16. september 2013. Menighetsrådets medlemmer og varamedlemmer
bes sette av disse dagene til dette.
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