
 

  

 

DEN NORSKE KIRKE 
Borg bispedømmeråd 
 
 

Møteprotokoll 
for 

Borg bispedømmeråd 
 
Møtedato: 05.04.2016 
Møtested: Trondheim 
Møtetid: 16:00 - 20:00 
      
 
Møtedeltakere Råd 
Anne Brun Andersen BOR 
Anne Enger BOR 
Atle Sommerfeldt BOR 
Erling Birkedal BOR 
Karin-Elin Berg BOR 
Maja Andresen Osberg BOR 
Marianne Skadal BOR 
Marta Botne BOR 
Runar Godø BOR 

 
Forfall meldt fra følgende medlemmer Råd 
Solveig Julie Mysen BOR 

 
Følgende varamedlemmer møtte Råd 
Rolf Henning Reikvam BOR 

 
Andre deltakere 
Per Johan Bjerkeli                                                                                                   stiftsdirektør, alle saker 

 
 
 

Saksliste 
Saksnr Tittel Gradering 
023/16 Godkjenning av innkalling og saksliste  

024/16 Godkjenning av møtebok  

025/16 Trosopplæring – Kriterier for fordeling av ubenyttede midler  

026/16 OVF-støtte til samarbeid med vennskapsmenigheter  

027/16 Samarbeidsavtale for menighet og misjon Borg bispedømme 
2017-2021 

 

028/16 Referatsaker  

028/16.1 Referat fra møte i SMM Borg 3.2.2016  

028/16.2 Referat fra møte i Borg ungdomsråd 20.02.2016  

028/16.3 Referat fra prostemøte 3.mars 2016  

 



 

023/16: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Behandling: 
 

 
 

Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

024/16: Godkjenning av møtebok 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Møtebok for møtet den 01.03.2016 ble godkjent som fremlagt. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

025/16: TROSOPPLÆRING - KRITERIER FOR FORDELING AV UBENYTTEDE 
MIDLER 

 
Behandling: 
Erling Birkedal foreslo endringer i forslaget til vedtak. Endringene ble tatt til følge. 

 

Vedtak: 

Borg bispedømmeråd delegerer myndighet til stiftsdirektør til å fordele ubenyttede 
trosopplæringsmidler i henhold til følgende kriterier, i uprioritert rekkefølge, i det omfang slike 
midler er til rådighet. De koordinerende kateketer bidrar til å prioritere tiltak innen sitt 
arbeidsområde. 

 

1)      Fagsamlinger som forsterker tverrfaglige prosesser og bygger nettverk blant 
undervisningsansatte, i tillegg til kurs for nyansatte med grunnleggende innføring i 



trosopplæringsreformen. 

2)      Kompetansegivende videre- og etterutdanning innen kirkelig undervisning i samarbeid med 
studiestedene. 

3)      Tiltak og arbeidsprosesser som styrker kommunikasjon og markedsføring av trosopplæringens 
breddetiltak, en mobilisering for folkekirkelig trosopplæring.   

4)      Målrettede kurs i frivillighetsarbeid for ansatte og tilrettelegging av samlinger for frivillige. 

5)      Støtte til frivilliges deltakelse på trosopplæringskonferansen 

6)      Prosjekter og bruk av tidligere utviklede ressurser som styrker hjemmet som arena for 
trosopplæringen, inkludert fadderne og barnas øvrige nettverk. 

7)      Kurs i inkluderende trosopplæring for alle 

8)      Aksjon dåp med ulike tiltak for økt dåpsoppslutning både blant nyfødte og barn i ulike aldre. 

 
 
 
 

  

 

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

026/16: OVF-støtte til samarbeid med vennskapsmenigheter 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Borg bispedømmeråd vedtar stiftsdirektørens forslag til vedtak om fordeling av OVF-støtte til 
samarbeid med vennskapsmenigheter, med de endringer som framkom i møtet.  

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

027/16: Samarbeidsavtale for menighet og misjon Borg bispedømme 2017-
2021 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
Borg bispedømmeråd vedtar avtalen for SMM-arbeidet i Borg 2017-2021, med de endringer som 



SMM -utvalget legger til grunn i sin uttalelse.  

 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

028/16: Referatsaker 

 
Behandling: 
 
 

Vedtak: 
De fremlagte referatsakene ble tatt til orientering. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 


