
 DEN NORSKE KIRKE 

 Rønvik menighet 

 

 

Rønvik menighetsråd 
Protokoll 

 

 
 
Dato: 12.Oktober 
Tid: 18.00-20.25 
Sted: Rønvik kirke 
 
 
Tilstede: 

 

1. Margrete Lundgård Riibe (leder) 

2. Kristine Edvardsen 

3. Mari Grønbech(BKF) 

4. Svein Malmbekk 
5. Vigdis Reisang 

6. Audun Torsteinsen 

 

Meldt forfall: 

1. Kjellrun-Petra Gunnes- meldt forfall 

2. Alf Theodor J.Slettvoll( innkalt 11.10) 

3. Ståle Sårheim- meldt forfall 

4. Hans Kristian Johansen-meldt forfall 

5. Benedikte Havig Os-meldt forfall 
6. Elisabeth Utz Savdal meldt frafall 

7. Svein Aril Olsen 

 

 
 
Saksnr. Sak       Arkivkode    

 

30/17  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
31/17  Godkjenning av protokoll fra 2017 
32/17  Besøk av ungdomsrådet i bispedømmet 
33/17  Orienteringssaker 
34/17  Høring om sognestruktur i Bodø Domprosti. 
35/17  Gjestebud – gjesteliste – økonomi 
36/17  Eventuelt 
 
 
 
 

SAKSLISTE  



30/17  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Vedtak:  
Innkalling og dagsorden godkjennes 

 
 
 
31/17  Godkjenning av protokoll fra 7.september 2017 
  Vedtak:  

Protokoll fra 7.september godkjennes, heading endres til protokoll 
 
 
32/17 Orientering fra styremedlem av Ungdomsrådet i bispedømmet Karoline 

Steinholt. 

Vi har også utfordret henne på si noe om hvordan vi kan gi mer plass til ungdom i vår 

menighet. 

Vedtak: Samtalen tas til etterretning og vi vil forsøke sammen på et prosjekt på 

markering av 18 årsdag.                                                                     

 
33/17  Orienteringssaker 

 Nytt fra Bodø Kirkelig Fellesråd v/ Mari Grønbech           

 Ny dato for vårfest er 31.05.18 

 Bodø kirkelig fellesråd fullfinansierer daglig leder stillingen fra 2017 

 Vedlagt riktig liste av medlemmer/vara i rett rekkefølge 

 Økonomi, gjennomgang av regnskap 
Vedtak: 

  Orienteringssaker tas til etterretning 
Vedrørende sak om økonomi, vi betaler 15 000 i gebyr for å sette inn penger. 
Prinsippet om å ta prosent for kollekt til andre formål tas opp som egen sak. 

   
 
 
34/17  Gjestebud torsdag 9.november  

Status på gjestebudet fra gruppene. Det er foreslått en budsjettramme på 
40 000, men det jobbes mot å få inn det meste på sponsing og vipps. MR 
medlemmer som er del av gruppene forbereder seg til en kort statusrapport. 
Vedtak:  
Gruppene er i rute med arbeidet og menighetsrådet garanterer for utgifter 
inntil 40 000,-. 

 
 
 

 

35/17 Høring om sognestruktur i Bodø Domprosti. 

Utkast til høring om soknestruktur er vedlagt som grunnlag for diskusjon. I 



vårt tilfelle ville det vært spørsmål om å slå sammen Kjerringøy med Rønvik. 

Kjerringøy argumenter godt for å bli beholdt som sokn.  

Vedtak: 

Høringsforslaget som fremlegges vedtas 

 

 
36/17 Eventuelt 

Ingen saker 

  



 

 
 
 
 
 
 

 
  
 


