
 

MØTEBOK 

 

 

MØTESTED DATO FRA KL TIL KL 

Grindheim kyrkje 

og «Nystova» 

13.06.2017 19.30 21.45 

 

 

TIL STEDE PÅ MØTET: 

MEDLEMMER 
 

Vigdis Finseth, Liv Vasland, John 

Øydna, Lise Finseth Løland, Ragnhild 

Margrete Huseby Solås, Trond 

Flottorp, Geir Ola Tveit 
 

VAREMEDLEMMER 
 

Vigdis Koppen 

ANDRE 
 

Tilstede på brannøvelsen: 

Torje Karsten Grindheim, Arnhild 

Urevatn og Alf Åge Vasland 

FORFALL 
 

 

ANDAKT/MAT 
 

Lise 

 

 

GODKJENNING AV 

INNKALLING: 

 

GODKJENNING AV 

REFERAT FRA 

MØTE 14.02.2017: 

 

GODKJENNING AV 

SAKSLISTE: 

 

Ingen merknader 

 

Ingen merknader Ingen merknader 

 

BEHANDLING AV SAKER: 

 

11/17 → 15/17 

 
 
  



 
TIL MEDLEMMER AV GRINDHEIM SOKNERÅD: 
Vigdis Finseth, Liv Vasland, John Øydna, Lise Finseth Løland, Ragnhild Margrete Huseby 
Solås, Trond Flottorp, Geir Ola Tveit, Vigdis Koppen 
 
Eventuelt lovlig forfall meldes menighetssekretær Ingunn på SMS 416 90 096, slik at 
varamedlem kan kalles inn. 
 
INNKALLING TIL MØTE 13. JUNI, 2017 KL. 19.30  
MØTESTED: Brannøvelse i kirka, deretter «Nystova» 
Ansvar for mat/kaffe/åpningsord: Lise Finseth Løland 
 

BRANNØVELSE FOR SOKNERÅD OG BETJENING KL.19.30 
Demonstrasjon av brannslangen på utsiden. Naboer er invitert. 
Menighetsrådet fortsetter møtet i «Nystova» etter brannøvelsen. 
 
 

 Godkjenning av innkalling 
 Godkjenning av referat fra møtet 14.02.17 
 Godkjenning av saksliste 

 
 
 
  Saksliste:  

Sak 11/17: Posten «eventuelt» og godkjenning av forrige møtebok 
Sak 12/17: 50-a rskonfirmanter 
Sak 13/17: Arbeid i Grindheim kyrkjelyd – sakristiet 
Sak 14/17: Midlertidig sekretær for soknera det 
Eventuelt 
 
Orientering: 
- Tidspunkt for julegudstjenester, vedtak i Konsmo 



 
Sak nr.: 
11/17 

Møtedato: 
13.06.17 

Arkiv: 
000 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Posten «eventuelt» og godkjenning av forrige møtebok 
På møtet i Grindheim sokneråd den 14.02.17 førte en misforståelse mellom råd og 
sekretær til at en sak først ble ført med feil vedtak, deretter fjernet fra møteboka i 
overenstemmelse mellom sekretær, leder av soknerådet og to andre medlemmer. 
Deretter kom det reaksjoner på at vedtak ikke kan endres/fjernes i ettertid, og dermed 
ble møtebok fra 14.02.17 ikke godkjent. Denne saken må derfor tas opp på nytt: 
 
Forslag fra medlem i soknerådet var at medlemmene i rådet i fremtiden bør være 
flinkere til å melde inn saker under posten «eventuelt» på forhånd, og at leder i rådet på 
forhånd skal være orientert om alle saker som skal tas opp. Det kom også et ønske om at 
medlemmene i rådet skal få en påminnelse fra kirkekontoret i forkant av hvert møte. 
 
Kirkekontoret har, særlig når menighetssekretæren går ut i permisjon, ikke kapasitet til 
å sende ut påminnelser til rådet om kommende møter, utover at innkalling blir sendt ut 
ca. en uke i forveien. Da er det likevel tid til å melde evt.-saker til soknerådsleder i 
forkant av møtet. 
  

Forslag til vedtak 
Medlemmer i soknera det bør bli flinkere til a  huske a  melde inn saker som skal tas opp 
under posten «eventuelt» til leder av soknera det i forkant av møtene. 
 
«Eventuelt» kan ha en tendens til a  skli ut med prat om litt av hvert. Soknera det bør 
derfor være tydeligere pa  hva av det som snakkes om under posten «eventuelt» som er 
ting som skal settes opp som egne saker, og hva vedtakene er, slik at menighetssekretær 
fa r en enklere jobb med a  føre korrekte møtebøker i fremtiden. 
 
Med dette er møteboka fra 14.02.17 godkjent, da saken i stedet er tatt opp i denne 
møteboka. 
 
Behandling i soknerådet sak 11/17 – 13.06.17 
Johns opprinnelige forslag var ment a  fremme kontakten mellom leder og kirkekontoret. 
Hvis vi har noen saker til eventuelt, kan vi sende en melding til leder pa  forha nd selv om 
det ikke sta r pa  sakslista. Orienteringssaker trengs ikke meldes inn. Ellers kan vi fa  
presentert saken, melde den opp til neste gang og sa  fatte vedtak. Sekretæren bør ogsa  
lese opp vedtaket na r saken er ferdig diskutert. Da er møteboka for 14.0217 godkjent. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i soknerådet sak 11/17 – 13.06.17 
Johns opprinnelige forslag var ment å fremme kontakten mellom leder og kirkekontoret. 
Hvis vi har noen saker til eventuelt, kan vi sende en melding til leder på forhånd selv om 
det ikke står på sakslista. Orienteringssaker trengs ikke meldes inn. Ellers kan vi få 
presentert saken, melde den opp til neste gang og så fatte vedtak. Sekretæren bør også 
lese opp vedtaket når saken er ferdig diskutert. Da er møteboka for 14.0217 godkjent. 



 
Sak nr.: 
12/17 

Møtedato: 
13.06.17 

Arkiv: 
315 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – 50-årskonfirmanter 
Soknerådet har tradisjon for å invitere 50-årskonfirmantene til gudstjeneste der også 
neste års konfirmanter blir presentert. 
 
17. august 1967 var de 8 konfirmanter i Grindheim kyrkje. Kirkekontoret tar ansvar for 
å søke disse opp, og sende ut skriftlig innbydelse til gudstjenesten med denne 
markeringen. 
  

Forslag til vedtak 
Markering av 50-a rskonfirmanter og presentasjon av neste a rs konfirmanter legges til 
søndag 15. oktober. Soknera det stiller med kirkekaffe. 
 
Behandling i soknerådet sak 12/17 – 13.06.17 
Markering av 50-a rskonfirmanter og presentasjon av neste a rs konfirmanter legges til 
søndag 15. oktober. Soknera det stiller med kirkekaffe. Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i soknerådet sak 12/17 – 13.06.17 
Markering av 50-a rskonfirmanter og presentasjon av neste a rs konfirmanter legges til 
søndag 15. oktober. Soknera det stiller med kirkekaffe. 
  



 
Sak nr.: 
13/17 

Møtedato: 
13.06.17 

Arkiv: 
411 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – Arbeid i Grindheim kyrkjelyd - Sakristiet 
Kirkekontoret avventer svar på søknad fra Riksantikvaren for godkjenning av 
prosjektet. Dette er avgjørende for videre planlegging. Byggekomiteen informerer om 
arbeid til nå og avklarer arbeidsfordelingen i rådet knyttet til dugnadsperioden.  
Dersom søknaden ikke godkjennes, bør den ankes. Da blir prosjektet utsatt. Skal 
arbeidet utføres av betalt arbeidskraft for å få unna planlagt arbeid i 2017? Eller vil 
soknerådet utsette prosjektet for å samle til dugnad sommerstid 2018? Avgjørelsen vil gi 
utslag i kostnadene for prosjektet. Utgangspunktet nå er hovedsakelig dugnadsarbeid og 
lavkostnadsbudsjett.    
 
Forslag til vedtak 
Soknera det finner en egnet periode til gjennomføring dersom ikke det lar seg gjøre a  
gjennomføre som planlagt og om det skal leies inn arbeidskraft til a  utføre enkelte 
arbeidsoppgaver.  
 
Behandling i soknerådet sak 13/17 – 13.06.17 
Vi avventer svar fra  Riksantikvaren. Tar kontakt med bispekontoret for a  fa  fortgang i 
behandlingen. Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i soknerådet sak 13/17 – 13.06.17 
Vi avventer svar frå Riksantikvaren. Tar kontakt med bispekontoret for å få fortgang i 
behandlingen.  



 
Sak nr.: 
14/17 

Møtedato: 
13.06.17 

Arkiv: 
214 

Saksbehandler: 
ES 

 
Saksframstilling – Midlertidig sekretær for soknerådet 
Menighetssekretær Elisabeth Seland går fra 12.06.17 ut i ferie og fødselspermisjon, og 
stillingen som menighetssekretær blir stående ubesatt frem til hun kommer tilbake i 
arbeid. I mellomtiden vil kirkevergen overta menighetssekretærens viktigste oppgaver. 
For å komme i mål med arbeidsmengde og stillingsprosent, må soknerådet i denne 
perioden klare seg selv med tanke på sekretærfunksjon i møtene. For dette får soknerådet 

kompensert med kr. 1000,- pr møte. 

 

Forslag til vedtak 
Soknerådet utnevner en eller flere personer som skriver referat fra møtene, og sender 
dette videre til kirkevergen, som lager møtebøkene. 
 
Behandling i soknerådet sak 14/17 – 13.06.17 
Ragnhild Huseby Sola s skriver referat fra møtene og sender det videre til kirkevergen 
som lager møtebøkene. Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i soknerådet sak 14/17 – 13.06.17 
Ragnhild Huseby Sola s skriver referat fra møtene og sender det videre til kirkevergen 
som lager møtebøkene. 
  



 
 

Sak nr.: 
15/17 

Møtedato: 
13.06.17 

Arkiv: 
000 

Saksbehandler: 
IB 

 
Eventuelt 
 

1) KRIK-Grindheim 
Vi har fa tt noe respons fra personer som kan delta noe, men ikke fullt. Spørsma l fra en av 
de som har svart om Krik kan fungere som en brobygger mellom menighetene og at vi 
kan invitere andaktsholdere fra de ulike menighetene. Soknera det er a pne for a  invitere 
andaktsholdere fra ulike menigheter. Vi ønsker a  invitere kontaktpersonen for KRIK 
sentralt for a  fa  en orientering om evt lokallag og struktur rundt dette. Geir Ola Tveit tar 
kontakt med Silje Stokkeland i KRIK. 
 

2) Temakvelden i Grindheim «Hva sier Bibelen om helvete?»  
God respons. Hva kan vi gjøre for a  annonsere det bedre? Fa  det med i infoen ma neden 
før, hvis temakvelden faller tidlig i ma neden.  
 

3) Geir Ola Tveit orienterte om dialogen med Normisjon om 
konfirmantundervisningen pa  bedehuset. 

 
4) Vigdis Koppen orienterte om Byremo Gospelkor. 


