
 DEN NORSKE KIRKE 

 Rønvik menighet 

 

 

Rønvik menighetsråd 
Møteprotokoll 

 

 
 
Dato: torsdag 6. april 
 
Til stede: Margrethe Lundgård Riibe (leder), Ståle Sårheim (nestleder), Monica Nilsen  
(repr. KF), Kristine Edvardsen, Svein Aril Olsen, Elisabeth Utz Savdal, Hans Kristian Johansen, 
Vigdis Reisang   
 
 
Saksnr. Sak        Arkivkode    

08/17  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
09/17  Godkjenning av protokoll fra 19. januar 
10/17  Orienteringssaker 
11/17  Årsregnskap 
12/17  Årsmelding 
13/17  Menighetsmøte 
14/17  Daglig leder – 20% fra menighetsrådet 
15/17  Eventuelt 
 

  



SAKSLISTE 

08/17  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
 
 
09/17  Godkjenning av protokoll fra 19. januar 
  Vedtak: Protokoll godkjennes. 
 
 
 
10/17  Orienteringssaker 

a) Nytt fra Fellesrådet 
Monica Nilsen orienterte om følgende saker: 

- Stillingen som daglig leder i Domkirka har blitt økt fra 50% til 100%. 
- Det er satt i gang et omfattende arbeid med oppussing av Kirkely. 
- Prosjektet med utbygging av Domkirka har stoppet opp hos biskopen   

med begrunnelsen at biskopens stab allerede har gode lokaler og ikke 
ser det naturlig å gå inn i prosjektet nå.  

- Høringer 
b) Møte om lørdagskaféene 

Det har vært et møte mellom Margrethe R, Marig G og Vigdis, der de 
diskuterte ressursbruk og menighetsrådets bidrag inn i driften av 
lørdagskafeene. Det har vært gjennomført én kafé etter møtet. Det gjorde 
at Vigdis fikk være diakon i stedet for å ha kjøkkenansvar. Dette opplevde 
hun som svært positivt. Det arbeides videre med å «bemanne» 
lørdagskafeene på en god måte.  

c) Jubileumsfeiringen 
Det arbeides videre med jubileumsserien til Kirkespeilet om med ideen om 
virtuell vandring i kirka. Se sak 15. 
Videre har det kommet en ide om å lage en stor festmiddag (gjestebud) i 
kirkerommet. Ingeborg jobber med dette. 
 
 

  Vedtak: Sakene tas til orientering. 
 
 
 
11/17  Årsregnskap 
 
  Daglig leder orienterte.  
    

Det er en viss svikt både i ofringer til menigheten og i inntektene fra fast 
givertjeneste.  

 



 Vedtak: MR ber om at egenkapitalen samles til én pott i regnskapet og ønsker 
videre å flytte disse midlene til et trygt fond som gir bedre avkastning enn en 
vanlig bankkonto. AU gjør et arbeid for å finne en god løsning for dette. 

 
Årsregnskapet tas til etterretning.  

 
 
 
12/17  Årsmelding 
 
  Vedtak: Årsmelding godkjennes. 
 
 
 
13/17  Menighetsmøte 23. april 
 

Vedtak: Ståle Sårheim orienterer om virksomheten ut ifra årsmeldingen og 
har særlig fokus på lyssettingen, kirkeklubben og høy deltakelse på babysang, 
samt jubileumsfeiringen. (Hvis Linn Marit K er til stede, er det naturlig å spørre 
henne om å si noe om kirkeklubb og babysang.) 
 
Daglig leder orienterer om økonomi og benytter anledningen til å takke for 
støtte både fra Kirkeforeningen og Sanitetsforeningen. 

 
 
 
14/17  Daglig leder – 20% fra menighetsrådet 
 

Da menighetsrådet har gått inn med 20% finansiering av daglig-leder 
stillingen. 

   
Vedtak: Menighetsrådet ønsker at ny daglig leder i full stilling skal ha fokus på 

innsamlingsarbeid og prosjektering av nye tiltak.   

Rådet forutsetter at leder i MR deltar i intervjurunden. 

 

 
15/17  Prosjekt digital kirkevandring 
 

Saksdokument 5.4.2017 fra Thomas Jentoft. Dokumentet er utarbeidet i 

samarbeid med Seria. 

Forslag til vedtak:  

1. Rønvik menighetsråd takker for dokumentet og arbeidet som er gjort   

for å få til en digital kirkevandring. Vi deler dokumentets vurderinger av 



mulighetene i prosjektet. Menighetsrådet er også glad for samarbeidet som er 

etablert med Seria.   

 

2. Rønvik menighetsråd ønsker at det arbeides videre med å realisere 

mulighetene som er beskrevet i dokumentet. Det gjelder også arbeidet med å 

skaffe finansiering til et så omfattende og godt prosjekt som mulig. Elisabeth 

Utz og Svein Malmbekk får fullmakt til å ivareta menighetsrådets interesser i 

prosjektet. 

 

3. Dersom det skulle vise seg vanskelig å skaffe finansiering til et så 

omfattende prosjekt, ber menighetsrådet om at det arbeides med å realisere 

et mindre prosjekt for en egen kampanjeside i anledning Rønvik kirkes 20-

årsjubileum. Rønvik menighetsråd vil kunne garantere for kostnader inntil 

60.000 kroner til etablering av en slik nettside. 

 
 


