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055/20
Sak nr.

Sakstittel:
Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak: Landås menighetsråd godkjenner innkalling og saksliste til møte 20.08.20.

056/20

Godkjenning av referat
Vedtak: Landås menighetsråd godkjenner protokoll fra juni 2020.

057/20

Mandat husstyre
Forslag til mandat for husstyret ble presentert av husstyret. Menighetsrådet diskuterte
noen eventuelle endringer som blant annet dialog mellom husstyret og estetikkutvalg og
økonomiutvalg. Husstyret tok disse innspillene med, og lager en revisjon av mandatet
som de sender til arbeidsutvalget.
Vedtak: Arbeidsutvalget gis fullmakt til å vedta revisjonen av husstyrets mandat. Det
endelige mandatet sendes ut til menighetsrådets medlemmer til informasjon.

058/20

BKF Budsjett og økonomiplan
Innspill til BKF Budsjett 2021 og økonomiplan 2022-2025. Andreas Tveit presenterte ulike
forslag til mulig plassering og utforming av stativ og overbygg for sykkelstativ.
Vedtak:
Prioritert liste over ønskede tiltak fra Landås menighet:
1.
2.
3.
4.

Lyddempende tiltak menighetssal
Ventilasjon og lyddempende tiltak i ungdomslokaler (kjellerlokaler)
Utgang fra menighetssal til platting
Stativ og overbygg elsykler

Punkt om nytt gulv i menighetssal utgår. Administrasjonsleder bes bestille boning av
gulvet fra Akasia. Prisestimat er mellom 2000 og 4000 kroner.
Administrasjonsleder sender prioritert ønskeliste til BKF innen fristen 1.september.
059/20

Bibelgruppekoordinator
Menighetsrådet diskuterer opprettelse av en bibelgruppekoordinator som kan
kommunisere med de ulike bibelgruppene som kan være aktuelle for nye medlemmer. T
Vedtak: Trond Serkland Trætteberg har vist interesse for å arbeide med å være
bindeledd inn mot bibelgruppene, og menighetsrådet er glade for at han vil påta seg
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denne oppgaven. Administrasjonsleder går i dialog med ham om oppgaver, og inviterer
ham inn til å møte menighetsrådet for å dele idéer og tanker.
060/20

Mandat redaksjon menighetsblad
Forslag til mandat for redaksjon ble lagt frem av menighetsrådsleder Torgeir Storaas.
Menighetsrådet diskuterte enkelte forslag til endring av noen av punktene, deriblant om
vær-varsom plakat og DNK sitt verdigrunnlag samt annonsørinnhenting. Mandatet bør
også si noe om at man ønsker at bladet skal presentere både menighetslivet og også
innholde stoff som omhandler Landåsbygden.
Vedtak: Redaktør for neste menighetsblad er Jarle Kallestad. Han tar med innspillene fra
menighetsrådet og lager et revidert mandat som sendes arbeidsutvalget, og legges frem
som vedtakssak i neste menighetsrådsmøte.
Administrasjonsleder får ansvaret for annonsørinnhenting i samarbeid med
økonomiutvalget.

061/20

Miljøfyrtårn
Administrasjonsleder orienterte om BKF og Miljøfyrtårn informasjon finnes på følgende
lenke: https://kirken.no/nbNO/fellesrad/Bergen/oppslagstavle/kirken%20blir%20milj%C3%B8fyrt%C3%A5rn/

062/20

Referat LME
Sogneprest Åse Kristin Nøkling Aagard har kontakt med LME om muligheter for å kunne
gi de som bor på LME et tilbud om andakter, sang eller annet.

063/20

Referat BKF
Lenke til referat fra forrige fellesrådsmøte:
https://kirken.no/globalassets/fellesrad/bergen/dokumenter/fellesradsmoter/fellesr%C
3%A5dsm%C3%B8ter%202020/protokoll%20bkf%20m%C3%B8te%2017.06.20.pdf

064/20

Dugnad i forbindelse med konfirmasjonsgudstjeneste
Husstyret er ansvarlige for å invitere til dugnad 10.september. Dette gjøres i samarbeid
med administrasjonsleder. Vindusvask er blant oppgavene på dugnaden.

065/20

Oppmerking parkeringsplasser
Husstyret og administrasjonsleder avtaler en befaring for å se på en totalløsning for
uteområdene sammen med representanter fra BKF. Man vil se på løsninger for
oppmerking av parkeringsplasser, sykkelstativ med tak, plassering av avfallscontainer og
bruk av områdene som nå er blomsterbed på framsiden av kirken.

066/20

Universell utforming kirkerom
Menighetsrådet utfordrer husstyret til å se på muligheter for å finne løsning for
rullestolbrukere i kirkerommet. Både når det gjelder tilgang til alter og eller tilgang i
kirkerommet.

067/20

Møte om ny kirkelig organisering
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Menighetsrådet oppfordres til å delta fysisk eller digitalt på møtet om ny kirkelig
organisering 14.september klokken 17-20. Egen mail med innbydelse er sendt
medlemmene.
068/20

Forpliktende samordnende ledelse
Administrasjonsleder vil få informasjon om dette prosjektet før neste
menighetsrådsmøte, og informerer da rådet om denne samarbeidsformen mellom
menighetsrådsleder, sogneprest og administrasjonleder som er vedtatt innført i
menighetene tilknyttet BKF.

069/20

Kirkens bymisjon
Marianne Lande-Sudall, som arbeider som frivillighetskoordinator i Kirkens Bymisjon,
inviterte menigheten til et eventuelt samarbeid rundt arrangementer i julen. Dette fordi
KB sine lokaler i Korskirken er for små til å oppfylle restriksjonene i forbindelse med
smittevern. Hun kommer tilbake med mer informasjon til menighetsrådet.

070/20

Tidspunkt menighetsrådsmøter

Vedtak: Menighetsrådets møter vil fremover forskyves en halv time, slik at
møtetidspunkter resten av året blir 1930-2130.

Saker utsatt til neste møte:
-Diakonistilling Landås menighet

Neste menighetsrådsmøte: 24.september 1930-2130
Neste arbeidsutvalgsmøte: 2.september
Send gjerne inn saker til AU

