MØTEBOK
MØTESTED
Sakristiet,
Konsmo kirke

MEDLEMMER
VAREMEDLEMMER

DATO
27.02.2018

FRA KL
18.00

TIL KL
20.00

TIL STEDE PÅ MØTET:
Liv Birkeland, , Åge Birkeland, Geir Ola Tveit
Jens Ågedal, Brit Bakken Ødegard

ANDRE
FORFALL
ANDAKT/MAT

GODKJENNING AV
INNKALLING:

Ingen merknader

Svein Ove Nepstad, Bente Birkeland, Britt
Dalan, Richart Haland
Liv Birkeland

GODKJENNING AV
REFERAT FRA
MØTE
14.11.2017
Ingen merknader

BEHANDLING AV SAKER:
1/18- 7/18

GODKJENNING AV
SAKSLISTE:

Ingen merknader

TIL MEDLEMMER AV KONSMO MENIGHETSRÅD:
Britt Dalan, Liv Birkeland, Richart Håland, Åge Birkeland, Svein Ove Nepstad, Bente
Birkeland, Geir Ola Tveit
Eventuelt forfall meldes kirkeverge Ingunn på SMS 416 90 096, slik at varamedlem kan
kalles inn.
INNKALLING TIL MØTE 27. februar 2018 kl.18.00
MØTESTED: Sakristiet i Konsmo kirke
Ansvar for mat/kaffe/åpningsord: Liv Birkeland




Godkjenning av innkalling
Godkjenning av referat fra møtet 14.11.2017
Godkjenning av saksliste

Orienteringssak:
Årsstatistikk Konsmo sokn 2017
Saksliste:
Sak 1/18: Årsregnskap og revisjonsmelding Konsmo menighetsrad 2017
Sak 2/18: Årsmelding Konsmo menighetsrad 2017
Sak 3/18: Fordeling av offeret julaften 2017
Sak 4/18: Regnskap og revisjonsmelding Menighetsbladet 2017
Sak 5/18: Dugnad pa Kirkegarden
Sak 6/18: Diakoni
Eventuelt

Sak nr.:
1/18

Møtedato:
27.02.18

Arkiv:
133/134

Saksbehandler:
IB

Saksfremstilling – Årsregnskap og revisjonsmelding Konsmo menighetsråd 2017
Vedlagt er årsregnskap for Konsmo menighetsråd 2017. Tor Arvid Kristensen har
gjennomgått regnskapet og skrevet revisjonsberetning. Han tilrår Menighetsrådet å
godkjenne regnskapet.
Forslag til vedtak
Konsmo menighetsråd vedtar det fremlagte regnskapet og revisjonsberetningen for
2017.
Behandling i menighetsrådet sak 1/18 – 27.02.18
Konsmo menighetsråd vedtar det fremlagte regnskapet og revisjonsberetningen for
2017. Enstemmig vedtatt.
Vedtak i menighetsrådet sak 1/18 – 27.02.18
Konsmo menighetsråd vedtar det fremlagte regnskapet og revisjonsberetningen for
2017.

Sak nr.:
2/18

Møtedato:
27.02.18

Arkiv:
046

Saksbehandler:
IB

Saksfremstilling – forslag til årsmelding 2017
Vedlagt er forslag til årsmelding for Konsmo menighetsråd 2017.
Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Behandling i menighetsrådet sak 2/18 – 27.02.18
Endringsforslag:
Ikke Bjørg Harman, men Bjørg Hamran.
Er skal inn i tredje siste linje, side 1.
Det var ikke gudstjenesteutvalget sitt forslag å invitere Byremo Gospelkor til Konsmo.
Ellers er forslaget til årsmelding enstemmig vedtatt.
Vedtak i menighetsrådet sak 2/18 – 27.02.18
Endringsforslag. Ikke Bjørg Harman, men Bjørg Hamran.
Er skal inn i tredje siste linje, side 1.
Det var ikke gudstjenesteutvalget sitt forslag å invitere Byremo Gospelkor til Konsmo.

Sak nr.:
3/18

Møtedato:
27.02.18

Arkiv:
317

Saksbehandler:
IB

Saksfremstilling – Fordeling offer Julaften 2017
I gudstjenesten på julaften kom det inn kr 11 184,- til Barne- og ungdomsarbeidet i
Konsmo. De siste årene har midlene blitt fordelt likt mellom de ulike barne/ungdomslag og –foreninger: Søndagsskolen på Ågedal, Søndagsskolen på Konsmo,
Søndagsskolen på Viblemo, Spiren, Barnekoret Levende Lys/ Between (har for tiden
pause), Jenteforeninga (Konsmo og Helle Barneforening), Gutteklubben, Yngres, Konsmo
Ungdomskor, Konsmo kr. Ungdomsforening, KRIK Konsmo.
Forslag til vedtak
Beløpet fordeles likt på de 11 nevnte barne-/ungdomslag og –foreningene. De får
tilsendt kr 1 000,- hver. De resterende midlene, kr 184, legges til «fond sakristi» da dette
rommet vil være av avgjørende betydning for arbeidet blant barn og unge i menigheten.
Behandling i menighetsrådet sak 3/18 – 27.02.18
Beløpet fordeles likt på de 11 nevnte barne-/ungdomslag og –foreningene. De får
tilsendt kr 1 000,- hver. De resterende midlene, kr 184, legges til «fond sakristi» da dette
rommet vil være av avgjørende betydning for arbeidet blant barn og unge i menigheten.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak i menighetsrådet sak 3/18 – 27.02.18
Beløpet fordeles likt på de 11 nevnte barne-/ungdomslag og –foreningene. De får
tilsendt kr 1 000,- hver. De resterende midlene, kr 184, legges til «fond sakristi» da dette
rommet vil være av avgjørende betydning for arbeidet blant barn og unge i menigheten.

Sak nr.:
4/18

Møtedato:
27.02.18

Arkiv:
134

Saksbehandler:
IB

Saksfremstilling – Årsregnskap Menighetsbladet 2017
Vedlagt er årsregnskap for Menighetsbladet 2017. Tor Arvid Kristensen har gjennomgått
regnskapet og skrevet revisjonsberetning. Han tilrår menighetsrådene å godkjenne
regnskapet.
Forslag til vedtak
Konsmo menighetsråd vedtar det fremlagte regnskapet. For å styrke bladets egenkapital
vil Konsmo menighetsråd bidra med kr 3 000,- også i 2018. Kostnaden dekkes av
disponibel egenkapital.
Behandling i menighetsrådet sak 4/18 – 27.02.18
Konsmo menighetsråd vedtar det fremlagte regnskapet. For å styrke bladets egenkapital
vil Konsmo menighetsråd bidra med kr 3 000,- også i 2018. Kostnaden dekkes av
disponibel egenkapital. Redaksjonskomiteen kan vurdere å gi ut fire nummer fra og med
2019. Enstemmig vedtatt.
Vedtak i menighetsrådet sak 4/18 – 27.02.18
Konsmo menighetsråd vedtar det fremlagte regnskapet. For å styrke bladets egenkapital
vil Konsmo menighetsråd bidra med kr 3 000,- også i 2018. Kostnaden dekkes av
disponibel egenkapital. Redaksjonskomiteen kan vurdere å gi ut fire nummer fra og med
2019.

Sak nr.:
5/18

Møtedato:
27.02.18

Arkiv:
511

Saksbehandler:
IB

Saksfremstilling – Dugnad på Kirkegården
Konsmo menighetsråd inviterer hver vår til dugnad på kirkegården. Fremmøtte tar selv
med utstyr som hageredskaper og trillebår til eget bruk. Menighetsrådet stiller med
bevertning. Kirkekontoret tar ansvar for annonsering og ordner med henger til
hageavfallet.
Forslag til vedtak
Dugnaden legges til mandag 30. april kl. 17.00.
Behandling i menighetsrådet sak 5/18 – 27.02.18
Dugnaden legges til mandag 30. april kl. 17.00. Enstemmig vedtatt.
Vedtak i menighetsrådet sak 5/18 – 27.02.18
Dugnaden legges til mandag 30. april kl. 17.00.

Sak nr.:
6/18

Møtedato:
27.02.18

Arkiv:
340

Saksbehandler:
IB

Saksfremstilling – Diakoni i Konsmo menighet
Det foregår mye godt arbeid i kristen regi i Konsmo i dag. Menighetsrådet har flere
ganger tidligere diskutert hvordan vi kan spille en best mulig rolle i det som er definert
som "kirkens omsorgstjeneste". Diakoni handler om at evangeliet blir uttrykt i handling,
gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for
rettferdighet.
På møtet legger vi opp til en samtale omkring dette der vi forsøker å være mest mulig
konkrete på ting vi synes fungerer og som allerede blir gjort i dag, og tiltak og forhold
som ikke er på plass. Innledende spørsmål til ettertanke kan være: Finnes det personer
og grupper som i liten grad blir inkludert? Opplever bygdefolk nestekjærlighet gjennom
arbeidet vi driver i Konsmo menighet? Er det å passe på Guds gode skaperverk et
relevant tema for oss i Konsmo i 2018?
Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Behandling i menighetsrådet sak 6/18 – 27.02.18
Det nedsettes et diakoniutvalg med følgende medlemmer: Liv Birkeland, Sissel
Birkeland Håland, Geir Ola Tveit. Utvalget utarbeider et forslag til diakoniplan. Forslaget
til plan legges fram på neste møte, 17. april. Enstemmig vedtatt.
Vedtak i menighetsrådet sak 6/18 – 27.02.18
Det nedsettes et diakoniutvalg med følgende medlemmer: Liv Birkeland, Sissel
Birkeland Håland, Geir Ola Tveit. Utvalget utarbeider et forslag til diakoniplan. Forslaget
til plan legges fram på neste møte, 17. april.

Sak nr.:
7/18

Møtedato:
27.02.18

Arkiv:

Saksbehandler:
IB

Eventuelt
a) Orientering om møte med ungdommer om eventuelt nytt ungdomsarbeid
b) Orientering om musiker som har opptrådt for og undervist menighetens
konfirmanter

