
DEN NORSKE KIRKE
Rønvik menighet

Rønvik menighetsråd
Protokoll

Dato: torsdag 8. september
Tid: 18.00
Sted: Rønvik kirke, møterom i kontorfløy

Tilstede: Margrethe Lundgård Riibe (leder), Ståle Sårheim (nestleder), Kristine Edvardsen, 
Benedikte Havig Os, Mari Grønbech, Elisabeth Utz Savstad
Forfall: Monica Nilsen, Hans Christian Johansen

Saksnr.            Sak                                                                                            Arkivkode         

Sak 27/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 28/16 Godkjenning av protokoll fra 16. juni
Sak 29/16 Orienteringssaker
Sak 30/16 Økonomi
Sak 31/16 Markedsdag
Sak 17/16 Registrering av inventar 
Sak 32/16 Menighetsbarnehagen – orientering
Sak 22/16 Finansiering av stilling som praktisk medarbeider
Sak 33/16 Besøk av kirkevergen
Sak 34/16 Ny dato for møte i oktober
Sak 35/16 Eventuelt



SAKSLISTE

27/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

28/16 Godkjenning av protokoll fra 16. juni
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

29/16 Orienteringssaker
a) Jubileumsskriftet

Saken ble flyttet til egen sak 35/16.
b) Nytt lys i kirkerommet

Amplene er kommet og arbeidet starter i overgangen september/oktober.
c) Nytt elektronisk system for inn- og utmelding

Det har kommet 6 utmeldinger og 3 innmeldinger i Rønvik menighet siden 1. 
august. 

d) Rønvik menighet har takket ja til å ta 4 radiogudstjenester i 2017.

Forslag til vedtak: Sakene tas til orientering

30/16 Økonomi

Regnskapet ser greit ut bortsett fra at vi ligger 23.000,- under budsjett i 
offerinntekter til menigheten så langt i år. Det er tilsvarende lavt for ofringer til 
andre. 

Samlet svikt i inntekter pr. 1. september (ofringer til både eget arbeid og andre + 
inntekter fra menighetsbladet) ligger på ca 66.000,-.

Vedtak: Det fokuseres på finansieringen av praktisk medarbeider i ofringer denne 
høsten. Ingeborg sjekker muligheten for å få VIPS for menigheten og bestiller dette 
hvis det er mulig. 

31/16 Markedsdag

Vi ligger bra an med forberedelser, men trenger noen flere hender på selve dagen. 



Forslag til vedtak: Formuleres i møtet.

17/16 Registrering av inventar

Det er startet et arbeid med fotografering og registrering av verdigjenstander. Det 
er fortsatt en del arbeid igjen. Arbeidet vil ta en del tid. 

Vedtak: Ståle og Ingeborg tar en rund til og ser hvor langt de kommer. 

32/16 Menighetsbarnehagen

Styrer Øystein Gjønnes orienterte om driften. 

Det er behov for nye representanter i stiftelsens styre. Menighetsrådet vil se på 
vedtektene og ta opp barnehagedriften på nytt i neste møte.

Vedtak: Menighetsrådet takker for orienteringen og tar på seg ansvaret for å skaffe 
nye medlemmer til styret. AU tar denne saken videre.

22/16 Finansiering av stilling som praktisk medarbeider

Det er ikke gjort noe i saken siden sist. 

Vedtak: -

33/16 Besøk av kirkevergen

Tom Solli orienterte om Kirkelig Fellesråd: samarbeid med kommunen, statistikk, 
eiendom, økonomi, og aktuelle saker.

Spørsmålet rundt innsamling ble særlig diskutert.

Forslag til vedtak: Menighetsrådet takker for at kirkevergen kom og orenterte.

34/16 Nyt dato for neste møte.

Både sokneprest og daglig leder er borte 27. oktober og vi må finne en ny dato.



Vedtak: neste møte 3. november.

Sak 35/16 Jubileumsskriftet
Solveig Seines har sagt seg villig til å bli med i arbeidet med skriftet.

Elisabeth Savstad foreslo en elektronisk løype for smarttelefoner i kirka, der kunst 
og rom ble beskrevet. 

Vedtak: Menighetsrådet går inn for en elektronisk løsning med et tillegg i 
papirformat. Elisabeth Savstad går inn i jubileumsskrift-gruppa som jobber videre 
med dette. Den består da i tillegg av Svein Malmbekk, Ståle Sårheim og Solveig 
Seines.


