MØTEBOK
MØTESTED
Heime hos John
Øydna

MEDLEMMER

VAREMEDLEMMER
ANDRE
FORFALL

GODKJENNING AV
INNKALLING:
Ingen merknader

DATO
06.10.2015

TIL KL
21.30

TIL STEDE PÅ MØTET:
Vigdis Finseth, Liv Vasland, John Øydna, Lise
Finseth Løland, Ragnhild Margrete Huseby Solås,
Trond Flottorp, Geir Ola Tveit
Vigdis Sætre Koppen
Sven Verdal, Trine Stordal, Elisabeth Seland
Kari Unni Warren, Kari Torbjørg ANDAKT
Lian
John

GODKJENNING AV
REFERAT FRA MØTE
05.05.15:
Ingen merknader

Behandling av saker:
25/15, 26/15, 27/15, 28/15, 29/15

Underskrift:

FRA KL
19.00

GODKJENNING AV
SAKSLISTE:
Ingen merknader

TIL MEDLEMMER AV GRINDHEIM SOKNERÅD:
Vigdis Finseth, Liv Vasland, John Øydna, Lise Finseth Løland, Ragnhild Margrete Huseby
Solås, Trond Flottorp.
OG VARAMEDLEMMER:
Vigdis Sætre Koppen, Kari Unni Warren, Kari Torbjørg Lian.
Eventuelt lovlig forfall meldes menighetssekretær Elisabeth på sms 456 00 886.
Medlemmer av det gamle soknerådet er velkomne til møte for å orientere litt om arbeidet i
kyrkjelyden.
INNKALLING TIL MØTE tysdag 6. oktober kl. 19.00 MØTESTAD: Heime hos John Øydna.
Ansvar for andakt og bevertning: John Øydna




Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste

Saksliste:
Sak 25/15: Val av leier og nestleiar
Sak 26/15: Val av representantar til Audnedal kirkelige fellesråd
Sak 27/15: Val av representant til Styringsgruppa for trosopplæring
Evt.

Sak nr.:
25/15

Møtedato:
06.10.15

Arkiv:
002.3

Saksbehandlar:
ES

Saksframstilling – Val av leiar og nestleiar
«Valg av leder og nestleder skjer på det konstituerende møte, og bør senere ordinært skje i god tid før 1. januar
hvert år. Dersom det ikke blir gjort, vil lederen fungere inntil ny leder er valgt. Dette er selvsagt ikke til hinder
for en utstrakt bruk av gjenvalg for å skape kontinuitet og stabilitet. Valgene holdes som flertallsvalg, og det kan
kreves skriftlig avstemning, jf §§ 7.3 og 7.5. Først velges leder og deretter nestleder. Det er kun faste medlemmer,
og ikke varamedlemmer, som kan velges til leder og nestleder.» fra Håndboka for menighetsråd og fellesråd
2011-2015.

Forslag til vedtak
Saken leggjast fram utan forslag til vedtak
Behandling i soknerådet sak 25/15 - 06.10.15
Val av leiar: Vigdis Finseth ble foreslått ny leder av soknerådet.
Val av nestleiar: Liv Vasland ble foreslått til nestleiar av soknerådet.
Vedtak i soknerådet sak 25/15 - 06.10.15
Val av leiar: Vigdis Finseth ble samrøystes vald att til ny leder av soknerådet.
Val av nestleiar: Liv Vasland ble samrøystes vald att til nestleiar av soknerådet.

Sak nr.:
26/15

Møtedato:
06.10.15

Arkiv:
002.3

Saksbehandlar:
ES

Saksframstilling – Val av representantar til fellesrådet
Det skal veljast to representantar frå̊ Grindheim sokneråd til Audnedal kirkelige fellesråd.
Representantane veljast for fire år.
Forslag til vedtak:
Saka leggjest fram utan forslag til vedtak.
Behandling i soknerådet sak 26/15 - 06.10.15
Val av representantar til fellesrådet: John Øydna og Trond Flottorp ble enstemmig valgt til
representantar til fellesrådet.
Vedtak i soknerådet sak 26/15 - 06.10.15
Val av representantar til fellesrådet: John Øydna og Trond Flottorp ble enstemmig valgt til
representantar til fellesrådet.

Sak nr.:
27/15

Møtedato:
06.10.15

Arkiv:
002.3

Saksbehandlar:
ES

Saksframstilling – Val av representant til Styringsgruppa for trosopplæring
Det skal veljast ein representant frå̊ Grindheim sokneråd til Styringsgruppa for
trosopplæring for Audnedal og Åseral.
Forslag til vedtak:
Saka leggjest fram utan forslag til vedtak.
Behandling i soknerådet sak 27/15 – 06.10.15
Val av representant til styringsgruppa for trosopplæring: Ragnhild Margrete Huseby Solås ble
samrøystes vald til representant til styringsgruppa for trosopplæring.
Vedtak i soknerådet sak 27/15 - 06.10.15
Val av representant til styringsgruppa for trosopplæring: Ragnhild Margrete Huseby Solås ble
samrøystes vald til representant til Styringsgruppa for trosopplæring.

Sak nr.:
28/15

Møtedato:
06.10.15

Arkiv:
363

Saksbehandlar:
ES

Saksframstilling – Lys Våken i Grindheim kyrkje
Når det gjelder trosopplæring så har vi ikkje sett opp Lys Våken i Grindheim i år. Er det noen
i soknerådet eller andre frivillige som kan tenke seg å bidra til å gjennomføre dette i år, f.eks. i
forbindelse med gudstenesta 15. november?
Forslag til vedtak
Saken leggjast fram utan forslag til vedtak.
Behandling i soknerådet sak 28/15 -06.10.15
Det gamle soknerådet vedtok samrøystes å arrangere Lys Våken i Grindheim i forbindelse
med gudstenesta 15. november. Dessa sa seg villige til å delta: Ragnhild, Geir Ola og
Elisabeth. Ragnhild fekk oppgåva med å også høyre med Ann Jenny og Lise Smedsland.
Vedtak i soknerådet sak 28/15 -06.10.15
Det gamle soknerådet vedtok samrøystes å arrangere Lys Våken i Grindheim i forbindelse
med gudstenesta 15. november.

Sak nr.:
29/15

Møtedato:
06.10.15

Arkiv:
363

Saksbehandlar:
ES

Saksframstilling – Bruk av trosopplæringsmidler
Når vi nå ikkje har tilsette i trosopplæringstilling, har vi ein del midlar som vi kan bruke til litt
andre ting enn vi tidligare har gjort. Kyrkjeverja har vore i kontakt med iko-forlaget som
kjører ein forstilling med dukketeater om «Kirkerottene» for aldersgruppa 3-6 år. De kan
komme til Grindheim kyrkje 7. november kl 13 el 14. Dette blir da felles prosjekt for
Konsmo, Grindheim og Åseral. Kostnadene er store, ca. 26.000,- som vi dekker med
trosopplæringsmidlene.
Forslag til vedtak
Saken leggjast fram utan forslag til vedtak
Behandling i soknerådet sak 29/15 -06.10.15
Det gamle soknerådet vedtok samrøystes at de går for kyrkjeverjas dersom det fins
tilstrekkelig midlar til det.
Vedtak i soknerådet sak 29/15 -06.10.15
Det gamle soknerådet vedtok samrøystes at de går for kyrkjevegens forslag dersom det fins
tilstrekkelig midlar til det.

