
 
 

MØTEBOK 
 
 

MØTESTED DATO FRA KL TIL KL 
Sakristiet i 
Konsmo kirke   

26.05.15 18.00 19.25 

 
 

TIL STEDE PÅ MØTET: 
MEDLEMMER 
 

Liv Birkeland, Britt Dalan, Tor Arvid Kristensen 
Norveig H. Eikeland, Johanne Håland 

VAREMEDLEMMER  
ANDRE Kirkevergen  
FORFALL Jan Helge Kristensen og 

Svein Olav Birkeland 
ANDAKT Johanne 

 
 

GODKJENNING AV 
INNKALLING: 

Ingen merknader 

GODKJENNING AV 
REFERAT FRA MØTE 

24.02.15:  
Ingen merknader 

GODKJENNING AV 
SAKSLISTE: 

Ingen merknader 

 
 
Behandling av saker: 
14/15, 15/15, 16/15, 17/15, 18/15 
 
 
Underskrift: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TIL MEDLEMMER AV KONSMO MENIGHETSRÅD: 
Britt Dalan, Liv Birkeland, Svein Olav Birkeland, Norveig H. Eikeland, Johanne Håland, 
Tor Arvid Kristensen, Jan Helge Kristensen. 
 
Eventuelt lovlig forfall meldes kirkevergen slik at varamedlem kan kalles inn. 
 
INNKALLING TIL MØTE  tirsdag 26. MAI KL. 18.00  
MØTESTED: Sakristiet i Konsmo kirke 
 

BRANNØVELSE FOR MENIGHETSRÅD OG BETJENING KL.18.00 
Menighetsrådet fortsetter møtet i sakristiet etter brannøvelsen. 

 
Ansvar for andakt og kaffi: Johanne 
 
Sakskartet går til 1. vara medlem til orientering. 
 

 Godkjenning av innkalling 
 Godkjenning av referat fra møtet 24.02.14 
 Godkjenning av saksliste 

 
 
 
 
 
  Saksliste:  

Sak nr 14/15: Prosesjonskors til kirka 
Sak nr 15/15: Revisjonsmelding Konsmo menighet 2014 
Sak nr 16/15: Revisjonsmelding Menighetsbladet 2014 
Sak nr 17/15: Forberedelse til val 
Sak nr 18/15: Trosopplæringen i Audnedal og Åseral 
Eventuelt 



 
Sak nr.: 
14/15 

Møtedato: 
26.05. 

Arkiv: 
413 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – prosesjonskors 
Konsmo menighet har mottatt et flott prosesjonskors til bruk i Konsmo kirke. Det er 
Kenneth Aasland som har laget korset. Vedlagt er bilde av korset og utklipp fra 
Menighetsbladet nr 5/11 der Kenneth forklarer tanker og symbolikk i korset han har 
laget.  
  
Viser til vedtak i sak 29/11 -01.11.11: 

Ny liturgiordning: punkt 7 bruk av prosesjon : 

Vi bruker prosesjon når det er dåp og konfirmasjon. Vi kjøper eller ber noen lage et 

prosesjonskors. 

 
Forslag til vedtak 
Konsmo menighetsråd vedtar å ta i bruk prosesjonskorset.  
 
Kenneth Aasland takkes med invitasjon til gudstjeneste og gjennom tekst og bilde i 
menighetsbladet.    
 
Behandling i menighetsrådet sak 14/15 -26.05.15 
Prosesjonskorset tas i bruk i neste gudstjenste med dåp.  Kenneth Aasland inviteres til 
gudstjeneste for å fortelle om symbolikken i korset. Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 14/15 -26.05.15 
Prosesjonskorset tas i bruk i neste gudstjenste med dåp.  Kenneth Aasland inviteres til 
gudstjeneste for å fortelle om symbolikken i korset.   



 
  Sak nr.: 
15/15 

Møtedato: 
26.05. 

Arkiv: 
134 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling- Revisjonsmelding Kosmo menighet 2014  
Vedlagt følger revisjonsmeldingen for Konsmo menighet 2014. 
 
Forslag til vedtak: 
Konsmo menighet tar revisjonsmeldingen til etterretning.  
 
Behandling i menighetsrådet sak 15/15 -26.05.15 
Konsmo menighet tar revisjonsmeldingen til etterretning.  
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 15/15- 26.05.15 
Konsmo menighet tar revisjonsmeldingen til etterretning 
 
 
  



 
  Sak nr.: 
16/15 

Møtedato: 
26.05. 

Arkiv: 
134 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – Revisjonsmelding for menighetsbladet 2014 
Vedlagt følger revisjonsmelding for Menighetsbladet for Nord-Audnedal 2014.  
 
Forslag til vedtak: 
Konsmo menighetsråd tar revisjonsmeldingen til etterretning. 
 
Behandling i menighetsrådet sak 16/15 -26.05.15 
Konsmo menighetsråd tar revisjonsmeldingen til etterretning. 
Ønske om giro i bladet flere ganger årlig. Annonseinntektene bør stige. 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 16/15- 26.05.15 
Konsmo menighetsråd tar revisjonsmeldingen til etterretning. 
 
 
  



 
  Sak nr.: 
17/15 

Møtedato: 
26.05. 

Arkiv: 
002 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling – forberedelse til valg 

«Valgstyrets ansvar  
Valgstyret har det overordnede ansvaret for at valget gjennomføres i henhold til valgreglene, jf. mr § 2-1, og 
leder gjennomføringen av valget.  

Der det bare er ett stemmested i soknet fungerer valgstyret som stemmestyre, jf. mr § 3-3 annet ledd.  

Stemmestyre – stemmestyrets ansvar  
Der valget finner sted på flere steder i soknet, oppnevner valgstyret (menighetsrådet) et stemmestyre på 
minst 3 personer for hvert stemmested/valglokale, jf. mr § 3-3.  

Stemmestyret har ansvar for gjennomføringen av valget i sitt valglokale. Der flere sokn samarbeider om 
avvikling av valget ved ett stemmested der kommunens stemmekretser omfatter deler av flere sokn, kan det 
skje i form av et felles stemmestyre.  

Valgstyret oppnevner ett av medlemmene til leder av stemmestyret, fortrinnsvis et av valgstyrets 
medlemmer. Lederen sørger for at arbeidet i valglokalet blir organisert og fordelt på stemmestyrets 
medlemmer, at valglokalet åpnes og lukkes til fastsatt tid, at manntallslister, stemmesedler og valgurner 
overleveres til valgstyret for opptelling, og har ansvar for rapportering og kontakt med valgstyret.  

Stemmestyret utarbeider rapport over det som behandles i anledning valgtinget på hvert enkelt 
stemmested, jf. mr §§ 2-4 og 10-3.  
I menigheter med bare ett stemmested, ledes valgtinget av valgstyret.» 

Fra valghåndboka s 42 
 

«Valgstyret har ansvar for opptellingen av menighetsrådsvalget, men andre personer kan delta i 
opptellingen, jf. mr § 11-2.  

Opptelling av direkte valg/valgomgang til bispedømmeråd og Kirkemøtet har bispedømmets valgråd 
ansvar for, men de lokale valgstyrene har ansvar for telling av antall stemmesedler, og innsending av disse til 
valgrådet, jf. bdr § 2-13-5.  
Alle operasjoner i opptellingen må foretas av minst to personer sammen for å sikre nøyaktighet og kontroll i 
opptellingen». 

Fra valghåndboka s 43 
 

«Opptellingen foretas av de personer valgstyret har bestemt, og under valgstyret tilsyn, jf. mr § 11-2. 
Valgstyret må være beslutningsdyktig under opptellingen, det vil si at minst halve valgstyret må være til 
stede (jf. Regler for formene for menighetsråds og kirkelig fellesråds virksomhet § 5).» 

Fra valghåndboka s 81 

«Tid og sted for forhåndsstemmegivning  
Forhåndsstemmegivning kan finne sted i tidsrommet fra 10. august og fram til siste fredag før valgdagen, jf. 
mr § 9-2. Forhåndsstemmeperioden blir i 2015 fra 10. august til 11. september.  

Det skal være mulighet for forhåndsstemmegivning i alle sokn i denne perioden.  
Som et minimum bør forhåndsstemmegivning kunne skje på menighetskontoret i ordinær åpningstid.  
Menighetsrådet fastsetter for øvrig tid og sted for forhåndsstemmegivning, jf. mr § 9-4, og kunngjør dette, 

jf. mr §§ 2-2 og 9-3. 
 

I tillegg til at forhåndsstemmegivning som et minimum bør kunne skje på menighetskontoret (evt. 
felleskontorer for flere menigheter), bør det tilrettelegges for forhåndsstemmegivning på alders- og sykehjem 
og andre institusjoner i soknet. Når menigheten ønsker å tilrettelegge for forhåndsstemmegivning på slike 
institusjoner, er det viktig med kontakt med kommunen, slik at det ikke oppstår forvirring omkring 
forhåndsstemmegivningen. Der det er regelmessige andakter i menighetens regi (ved prest/diakon), bør en 
vurdere om forhåndsstemmegivning til kirkevalget kan legges i sammenheng med disse.  
 

Forhåndsstemmegivning bør ellers kunne skje i tilknytning til gudstjenester og andre kirkelige samlinger 
og arrangementer i perioden. Det bør gis anledning til å forhåndsstemme både på dag- og kveldstid.»  



 
 

Fra valghåndboka s 26-27 
«Presentasjon av menighetsrådet 
Når det nyvalgte menighetsrådet har konstituert seg, fremstilles medlemmene for menigheten på en av de 
nærmest følgende søndager, jf. mr § 11-8.  
Det er valgstyret, altså det avtroppende menighetsrådet, som har ansvar for at dette finner sted. 
Fremstillingen bør skje i gudstjenesten. Hvordan dette gjøres, må avtales med presten som forretter 
gudstjenesten (om og hvordan menighetsrådet skal tas med i forbønnen osv.). En eventuell nærmere 
presentasjon av det nyvalgte menighetsrådet kan finne sted på kirkekaffe eller tilsvarende arrangement.» 
 

Fra valghåndboka s 47 

Viser ellers til Valghåndboka og www.kirkevalg.no  
Vedlagt følger nominasjonskomiteens liste til kirkevalget 2015 godkjent av valgstyrets 
leder 06.05.15 
 

Forslag til vedtak: 
Konsmo menighetsråd godkjenner nominasjonskomiteens kandidatliste til kirkevalget 
2015. Valgstyret fungerer som stemmestyre, men andre personer kan delta i opptelling 
av stemmer. Minst halve valgstyre skal være tilstede. Menighetskontoret vil være 
ansvarlig for bestilling av mat til stemmestyret valgdagene. 
 
Konsmo menighetsråd avholder valg både søndag 13. september kl 14.00-18.00 og 
mandag 14. september kl.12.00-20.00 i kommunestyresalbygget på Konsmo.  
 
Forhåndsstemming ved Menighetskontoret på Konsmo mandager, tirsdager og 
torsdager i perioden 10. august til 10. september kl 10.00-14.00. 
 
Behandling i menighetsrådet skal 17/15 -26.05.15 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 17/15- 26.05.15 
Konsmo menighetsråd godkjenner nominasjonskomiteens kandidatliste til kirkevalget 
2015. Valgstyret fungerer som stemmestyre, men andre personer kan delta i opptelling 
av stemmer. Minst halve valgstyre skal være tilstede. Menighetskontoret vil være 
ansvarlig for bestilling av mat til stemmestyret valgdagene. 
 
Konsmo menighetsråd avholder valg både søndag 13. september kl 14.00-18.00 og 
mandag 14. september kl.12.00-20.00 i kommunestyresalbygget på Konsmo.  
 
Forhåndsstemming ved Menighetskontoret på Konsmo mandager, tirsdager og 
torsdager i perioden 10. august til 10. september kl 10.00-14.00. 
  

http://www.kirkevalg.no/


 
  Sak nr.: 
18/15 

Møtedato: 
26.05. 

Arkiv: 
363 

Saksbehandler: 
IB 

 
Saksframstilling- trosopplæringen i Audnedal og Åseral 
 
Fra 2015 krever Kirkerådet at hver menighet skal ha sin lokale plan for trosopplæring. 
Dette blant annet for å lette rapporteringsarbeidet. Dette fører til at menighetsrådene nå 
får et sterkere forhold til planen og kan bidra til å prioritere tiltak for sin menighet.  På 
sikt vil da også være naturlig at kostnader til materiell og utstyr knyttet til tiltak, dekkes 
av hvert enkelt menighetsråd.   
Budsjett og økonomi-arbeid vil fortsatt være knyttet til Audnedal kirkelige fellesråd.  
 
Da deler av arbeidet blir lagt på menighetsrådene fremfor styringsgruppa, vil det være 
naturlig å redusere antall medlemmer i styringsgruppa for trosopplæring til et medlem 
fra hvert råd , etter valget 2015.  
 
Når det gjelder trosopplæringsarbeid høsten 2015, planlegges aktiviteter som er nevnt i 
planen som gjelder Audnedal og Åseral. Dette er blant annet konfirmasjon, utdeling av 4-
årsbok/søndagsskolen dag, LysVåken og barne-og ungdomsarbeid. Materiell til disse 
arrangementene finnes på Menighetskontoret.        
 
Vedlagt følger møtebok for sist møte i trosopplæringen i Audnedal og Åseral til 
orientering.   
 
Forslag til vedtak 
Aktiviteter som er knyttet til konfirmasjon, utdeling av 4-årsbok/søndagsskolen dag, 
LysVåken og barne-og ungdomsarbeid vil bli gjennomført som planlagt høsten 2015. 
Materiell til disse arrangementene finnes på Menighetskontoret.        
 
Konsmo menighetsråd setter opp trosopplæringsplan som sak på neste møte og kan da 
komme med prioriteringer i forhold til aktivitet og tiltak som kan gjelde fra 2016.  
 
Konsmo menighetsråd tar høye for økte kostnader til materiell knyttet til 
trosopplæringen når budsjettet for 2016 skal utarbeides.  
 
Behandling i menighetsrådet sak 18/15- 26.05.15 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i menighetsrådet sak 18/15-26.05.15: 
Aktiviteter som er knyttet til konfirmasjon, utdeling av 4-årsbok/søndagsskolen dag, 
LysVåken og barne-og ungdomsarbeid vil bli gjennomført som planlagt høsten 2015. 
Materiell til disse arrangementene finnes på Menighetskontoret.        
 
Konsmo menighetsråd setter opp trosopplæringsplan som sak på neste møte og kan da 
komme med prioriteringer i forhold til aktivitet og tiltak som kan gjelde fra 2016.  
 



 
Konsmo menighetsråd tar høye for økte kostnader til materiell knyttet til 
trosopplæringen når budsjettet for 2016 skal utarbeides.  
 
 


