DEN NORSKE KIRKE
Skårer menighetsråd

Møtebok for Skårer menighetsråd
Tid: Tirsdag 20. januar 2015, kl. 19.00 – 21.35
Sted: Lørenskog Hus, kirkekontorene
Til stede:
Reidun Kværnum
Odd Gunnar Norum
Nils Rune Wennevold
Kjersti Nordberg
Berit Helland Strand
Silja Kaldhol
Jarle Edgar Gausen
Ernst-Modest Herdieckerhoff

leder
nestleder
medlem
medlem
medlem
medlem
varamedlem
sokneprest

Forfall: Alexandra Jacob

Saker behandlet:
SMR 1/2015 – SMR 4/2015

Lørenskog, den 20. januar 2015
Reidun Kværnum, leder (sign)
Olav M. Bjørnsen, sekretær (sign)
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SMR 1/2015: NY KAPELLAN I SKÅRER MENIGHET
Det kom 11 søknader på ledig stilling som kapellan i Nedre Romerike prosti med Skårer sokn som
tjenestested:
Søker 1: Shanka, Yohannes Mekonnen (47) M (Oslo, Norge)
Søker 2: Hadi, Elisabeth (28) K (Fjellhamar, Norge)
Søker 3: Gilbrant, Ragnhild (66) K (Ski, Norge)
Søker 4: Unntatt Offentlighet
Søker 5: Neib, Stephanus (57) M (Ankarsvik, Sverige)
Søker 6: Axner, Marta (37) K (Uppsala, Sverige)
Søker 7: Bedu-Addo, Mercy Anofua (64) K (København, Danmark)
Søker 8: Moe, Knut Helge Kråkenes (33) M (Oslo, Norge)
Søker 9: Unntatt Offentlighet
Søker 10: Westermoen, Tormod (44) M (Rasta, Norge)
Søker 11: Kind, Olaf (31) M (Rømskog, Norge)
Det ble avholdt intervjuer med de mest aktuelle søkerne mandag 19. januar. Menighetsrådsleder
Reidun Kværnum representerte menighetsrådet på disse, og ga sine oppsummeringer fra intervjuene i
møtet. Menighetsrådet har frist til 2. februar med å behandle søkerlisten og sende over sitt innspill til
innstillingsrådet i Borg bispedømme. Bispedømmets tempoplan legger opp til at tilsetting skal skje i
bispedømmerådsmøtet den 24. februar.
Da to av søkerne totalt sett ble oppfattet som så vidt jevnbyrdige at det ikke var mulig å skille dem,
bestemte menighetsrådet seg for å gi begge disse søkerne høyeste prioritet.
Vedtak:

Skårer menighetsråd ønsker å innstille følgende kandidater:
1. Søker nummer 9 og søker nummer 10
3. Søker nummer 6
SMR 2/2015: ÅRSREGNSKAP 2014
Saksdokumenter: Resultatregnskap 2014. Balanseregnskap 2014
Regnskap for 2014 er ferdig ført. Enkelte underliggende fordelinger gjenstår, men det vil ikke
tilkomme posteringer som påvirker årsresultat. Årsresultat kan dermed vedtas. Regnskapsfører har satt
opp forslag til årsoppgjørsdisposisjoner.
Kommentarer til regnskap:
Ordinære driftsinntekter:
Punktet «Gaver, egenbetalinger, givertjeneste» omfatter for regnskapsåret 2014 støtte fra OVF til
Mandagsmesse (20.000), støtte fra Borg bispedømme til SK1900 (34.000). Det er ellers innkommet
gaver til hhv. lydanlegg og Mandagsmessen. Disse postene forklarer i sin helhet differansen mot
budsjett.
Det har vært en svak økning i kirkeoffer til eget arbeid, primært på mandagsgudstjenesten.
Bundne driftsinntekter:
Disse postene samsvarer med Bundne driftsutgifter. For 2014 er ungdomskorets Berlintur, egenandeler
konfirmantoppleggene og kollekt til andre organisasjoner ført i denne delen av regnskapet.
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Ordinære driftsutgifter:
Overforbruk på punktet faste driftsutgifter og innkjøp skyldes i sin helhet kjøp av lydanlegg i januar
2014. En konsekvens av denne investeringer var at menighetsrådet var sparsommelige med andre
utgifter gjennom regnskapsåret 2014, jamfør mindreforbruk av menighetsrådets fritt disponible midler.
Utgiftene for dåpsarbeid frem til konfirmasjon har gått ned, dels som en konsekvens av
trosopplæringsarbeidet, dels som en konsekvens av vakanser gjennom arbeidsåret.
Tilskudd til konfirmantopplæring har blitt høyere enn budsjettert. Her er det weekendleiren som ble
mer kostbar enn budsjettert, hovedsakelig grunnet at leirstedet økte sine priser langt mer enn hva
indeksregulering tilsa. Menighetsrådet ble varslet om dette tidlig i 2014.
Utgifter til giverfinansiert stilling og ekstrakostnader leir viser et mindreforbruk. Dette skyldes delvis
sykefravær gjennom 2014 og påfølgende vakansesituasjon.
Gudstjenestearbeidet fikk i regnskapsåret 2014 gaver og støtte på i alt kr. 65.000,-. Disse ubudsjetterte
inntektene dekker i all hovedsak overforbuk på kostnadssiden, resterende dekkes av økning i kollekt til
eget arbeid.
Det kom inn egenbetalinger på totalt kr. 8000,- i diakoniarbeidet i 2014. Disse inntektene dekker i sin
helhet overforbruk på kr. 8000,-.
Bundne driftsutgifter:
Disse postene samsvarer med bundne driftsinntekter. For 2014 er ungdomskorets Berlintur, bruk av
egenandeler konfirmantoppleggene og kollekt til andre organisasjoner ført i denne delen av
regnskapet.
Resultat:
Renteinntekter gjennom 2014 ble på kr. 16.000,-, noe over budsjett. Renteutviklingen tilsier ikke at
denne inntektsposten vil øke fremover.
Årsresultat ble et overforbruk stort kr. 21.400,-. Med tanke på investering i lydanlegg i januar 2014 må
man anset årsresultat som bedre enn hva man kunne forvente.
Forslag til årsoppgjørsdisposisjoner:
Mindreforbruk fra givertjenesten settes av i bundet fond. Overforbruk i konfirmantarbeidet finansieres
ved bruk av midler fra bundet fond. Resterende merforbruk dekkes inn ved bruk av tidligere avsatte
midler til fri disposisjon.
Vedtak:
1. Årsresultat stort kr. -21.444,- vedtas som fremlagt
2. Årsoppgjørsdisposisjoner vedtas som fremlagt

SMR 3/2015: ÅRSBUDSJETT 2015
Saksdokument: Utkast til årsbudsjett 2015
Eter at regnskapsføring for årsregnskap 2014 er ferdiggjort har endelig utkast til årsbudsjett for 2015
blitt utarbeidet.
Kommentarer til budsjettutkast:
Ordinære driftsinntekter:
Driftstilskudd er vedtatt av Lørenskog kirkelige fellesråd. Post for Gaver, egenbetalinger og
givertjeneste er justert i henhold til årsregnskap 2014. Kollekt til eget abreid er justert i henhold til
årsregnskap 2014.
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Bundne driftsinntekter:
Post for egenandeler konfirmantopplegg er tatt bort. Konfirmantarbeidet skal fra og med 2015 føres i
trosopplæringsregnskapet, som er en del av regnskapet til Lørenskog kirkelige fellesråd.
Ordinære driftsutgifter:
Fritt disponible midler til menighetsrådet er økt. Posten for arrangementer (Medarbeiderfest) er økt på
bakgrunn av kostnadsnivå for 2014. Tilskudd til konfirmantopplæring faller bort. Konfirmantarbeidet
er nå en del av trosopplæringen. Prinsippet for konfirmantarbeidet har vært at dette skal være
selvfinansierende, og selv om man sjelden har oppnådd dette så har dette siktemålet hele tiden ligget i
bunn. At denne utgiftsposten fjernes er dermed ingen reduksjon av satsningen på barn og ungdom, kun
en konsekvens av at dette arbeidet nå føres i et annet regnskap.
Utgifter til giverstillinger, leirkostnader m.m. budsjetteres med at alle inntekter benyttes. Dette fordi
de midlene fra givertjenesten som eventuelt ikke benyttes vil avsettes til barne- og ungdomsarbeidet,
og dermed ikke er midler som kan disponeres fritt.
Kostnader til arbeidsområdet Gudstjeneste økes med kr. 5000,-. Denne kostnadsøkningen er en
motpost til tilsvarende økning på inntektssiden og gjelder arbeidet med mandagsgudstjenestene. Det
forventes økning på kr. 5000,- på kollekt, og da økes kostnad tilsvarende.
Resultat:
Det budsjetteres med lik renteinntekt som i 2014. Grunnet nedgang i rentenivå har ikke forventede
renteinntekter blitt justert i henhold til årsregnskap for 2014.
Det ble under behandling reist spørsmål om hva som er den mest regnskapstekniske korrekte måten å
føre konfirmantegenandeler på, jamfør eget trosopplæringsregnskap under Lørenskog kirkelige
fellesråd. Saksbehandler tar kontakt med revisor for en avklaring på dette punktet.
Vedtak:
Årsbudsjett for 2015 vedtas som fremlagt

SMR 4/2015: ORIENTERINGER
Møtebok for desember 2014. Godkjent per epost, signert i møtet
Nytt fra staben
Nytt fra utvalgene
- Simen og Malene har takket ja til å bli med i Trosopplæringsutvalget

Nytt fra Fellesrådet
-

Referat fra Vedlikeholdsutvalget
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