Møtebok for Skårer menighetsråd
Tid: Tirsdag 11. mars 2014, kl. 19.00 – 21.10
Sted: Skårer kirke, Sal A
Til stede:
Tor Einar Ljønes
Reidun Kværnum
Kjersti Nordberg
Berit Helland Strand
Silja Irene Kaldhol
Odd Gunnar Norum
Ernst-Modest Herdieckerhoff
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Saker behandlet:
SMR 7/2014 – 8/2014

Lørenskog, den 11. mars 2014
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SMR 7/2014: MENIGHETENS ÅRSMØTE. ÅRSRAPPORT OG ÅRSMELDING FOR
2013
Saksdokument: Årsrapport og regnskap for 2013. Utkast til saksfremlegg om Givertjeneste.
Menighetens årsmøte avholdes etter gudstjenesten søndag 7. april. Årsmøtet er et forpliktende møte for
menighetsrådet på lik linje med menighetsrådsmøter, da menighetsrådet her som menighetens valgte organ
informerer om status for arbeidet og økonomiske forhold.
Arbeidet med årsmelding har av forskjellige grunner kommet sent i gang, og de som har blitt bedt om å utarbeide
rapporter har ikke maktet å levere disse. De viktigste deler av årsrapporten er innledende kapittel, hvor
menighetsrådet oppsummerer arbeidsåret 2013, samt notat som oppsummerer status for regnskap 2013. Det
meste av det øvrige innhold er det ingen formelle krav om å ta med i en årsrapport.
Arbeidsutvalget ser det naturlig at årets årsmøte tar for seg to saker: 1. Givertjenesten og 2. gjennomgang av
årsmelding.
”Regler om formene for menighetsmøtets virksomhet” gir visse formelle krav for kunngjøring av møtet: ”§ 1.
Menighetsmøtet innkalles av menighetsrådet med minst 14 dagers varsel. Møtet skal kunngjøres offentlig i
kirken og i lokalavis eller menighetsbladet og for øvrig på den måten som menighetsrådet bestemmer.
Kunngjøringen skal inneholde tid og sted for møtet og oversikt over hvilke saker som skal behandles. ”
Opplegg for årsmøtet tas opp til diskusjon. Hva skal forberedes av program? Skal det være bevertning til
årsmøtet, eller kirkekaffe/kirkebakkekaffe i forkant?
Vedtak:
1. Årsmelding for 2013godkjennes med de merknader som fremkommer under behandling
2. Saksfremstilling til årsmøtesak om givertjeneste ble godkjent
3. Saksliste for menighetens årsmøte: 1. Givertjeneste. 2. Årsmelding og regnskap for 2013.
4. Administrasjonen annonserer årsmøtet i henhold til regelverk.
5. Administrasjon og arbeidsutvalg ferdiggjør årsmelding og ser til at denne er tilgjengelig i kirken og på
menighetens nettsider fra og med 16. mars
6. Arbeidsutvalget forbereder program for og gjennomføring av menighetens årsmøte

SMR 8/2014: ORIENTERINGER
Møtebok for menighetsrådsmøtet 28. januar: Godkjent per epost, signert i møtet
Nytt fra staben
Utfordrende stabssituasjon, grunnet sykefravær og permisjoner. Ny fast vikar for Elisabeth Kristiansen,
som opprinnelig skulle være på plass fra 1. mars er ikke i full drift i Skårer før 1.april. Onesimus tar
undervisningsoppgavene til Monika mens hun er i studiepermisjon. MR-leder skriver brev til prosten
hvor han igjen ber om å bli holdt løpende orientert.
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