
 

DEN NORSKE KIRKE 
Rønvik menighetsråd 

 

 

1 

 

MØTEPROTOKOLL  

 

Rønvik menighetsråd 

 

Dato: 16.11.2017 kl. 18:00 
Sted: Rønvik Kirke 
Arkivsak: 16/00101 

  

Tilstede:  Margrethe Lundgård Riibe, Kristine Edvardsen, Benedikte Havig Os, 

Svein Aril Olsen, Mari Grønbech, Svein Malmbekk 

  

Møtende 

varamedlemmer: 

Vigids Reisang, Audun Torstensen 

  

Forfall:  Ståle Sårheim, Elisabeth Utz Savstad. Hans Kristian Johansen 
  

Andre:  

  

Protokollfører: Monica Nilsen 

  

 

 

 

 

SAKSKART  Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

 

Saker til behandling 

 

3717 Evaluering av gjestebud 09.11.17 2 

3817 Budsjettforslag for 2018 3 

39/17  Julekonserter arrangert av Rønvik Menighet 3 

40/17 Synliggjøring av samisk  3 

41/17 Dagtilbud for eldre i Rønvik Kirke 3 

42/17 Høring om ny tros og livssynssamfunn 3 

43/17 Gebyr ved bruk av nattsafe -kollekt 4 

44/17 Lage en egen utgave av Kirkespeilet med jubileumsmateriell. 4 

45/17 
Forslag om å endre planlagte menighetsrådsmøte møte fra 15.03.18 

til 22.02.18 
4 



 2  

49 Eventuelt 5 

46/17 
Gjennomgang av fordeling av trosopplæringstilskuddet - nye kriterier 

for fordeling 
5 

Orienteringssaker 

 

47/17 Public 360 - Nytt elektronisk arkivering og dokumentproduksjon 5 

Referatsaker 

 

48/17 Nytt fra Bodø Kirkelig fellesråd 5 

   

 

 

Skriv inn sted 16.11.2017 

 

 

 

Margrethe Lundgård Riibe Monica Nilsen 

Leder Møtesekretær 

 

 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkallingen og sakslisten godkjennes 
 
Godkjenning av protokoll 

Vedtak: Protokoll fra 12.oktober godkjennes. 
 
 
Saker til behandling 
 

37/17 Evaluering av gjestebud 09.11.17 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Rønvik menighetsråd 16.11.2017 1/17 

 

Samtaler rundt hele gjestebudet, også om valget vi gjorde ved å sende invitasjoner. Det kom 

mest positive tilbakemeldinger, men alle tilbakemeldinger vil bli tatt til etterretning for senere 

arrangement. 

 

Forslag til vedtak 
1)MR setter pris på bred oppslutning om arrangementet og vurderer gjestebudet som 

vellykket. 
2)MR vil rette en spesiell takk til alle som har bidradd til arrangementet. 

 
Vedtak  

Enstemmig vedtatt. 
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38/17 Budsjettforslag for 2018 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Rønvik menighetsråd 16.11.2017 2/17 

2 Rønvik menighetsråd 16.11.2017  

 

Forslag til vedtak 
Budsjett forslaget godkjennes, og vil bli evaluert vår 2018 

Vedtak  

Enstemmig vedtatt. 

 

39/17  Julekonserter arrangert av Rønvik Menighet 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Rønvik menighetsråd 16.11.2017 3/17 

 

Vurdering av konserter som er kommersielt kontra konserter som ikke tar inngangsbilletter 

men har andre formål. 

 

Forslag til vedtak 
Menighetsrådet gir daglig leder og staben fullmakt til å vurdere utleie til konserter. Vi har 

diskutert bruk av skjønn vedrørende prinsipper om arrangement som er til Kirkelig, kulturell 

og samfunnsmessig interesse. 
Vedtak  

Enstemmig vedtatt. 

 

 

40/17 Synliggjøring av samisk  
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Rønvik menighetsråd 16.11.2017 4/17 

 

Hvordan synliggjør vi samisk i kirka og gudstjenestelivet? Eksempel er velsignelsen og 

invitasjonen til konfirmanter. 
Forslag til vedtak 

Saken utsettes og  MR oppfordrer staben å diskutere saken og komme frem med et konkret 

forslag. 

 
Vedtak  

Enstemmig vedtatt. 

 
38/17 Dagtilbud for eldre i Rønvik Kirke 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Rønvik menighetsråd 16.11.2017 5/17 

 

Dagtilbud til eldre har vært en ide som har vørt under utarbeiding lenge. Nå er det laget et 

prosjektskisse og søkt om restmidler fra diakoni/undervisning i Bispedømmet. Videre er det 

planer om søknad fra folkehelse i Nordland Fylkeskommune. Vi ønsker å leie inn en 

tverrfaglig miljøarbeider i prosjektperioden, som ivaretar det faglig sammen med Vigdis 

larsen. 

 

Forslag til vedtak: 
Menighetsrådet er glade for at prosjekt er i gang og garanterer for beløp på inntil 90 000 for 
økonomisk dekning til prosjektet. 
 

Vedtak  

Enstemmig vedtatt 
 
Click here to enter text. 
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39/17 Høring om ny tros og livssynssamfunn 

Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Rønvik menighetsråd 16.11.2017 7/17 

 

Det er sendt ut materiell og MR hadde en kort diskusjon rundt all informasjon som er 

kommet. Det er en kompleks sak og vanskelig å ta stilling til. Det kan gis et høringssvar 

online eller ved å sende et dokument. Materiell som er presentert i denne saken er: 

1. Kongelig kultur departement: Høringsbrev –forslag til ny lov og tros- og 

livssynssamfunn 

2. Sør-Hålogaland bispedømmeråd: Oppfordring til alle menighetsråd i bispedømmet 

om å svare på høringen 

3. KA: Noen foreløpige hovedsynspunkter om vurdering fra KA 

4. Kirkevergen. Lysbildeserie «religion politisk tidsskifte». 

5. Kirkevergelaget: Hva skal vi mene om høringsnotatet?  

 

Forslag tilvedtak: 

MR gir AU fullmakt til å formulere et høringssvar. 
 
Vedtak  

Enstemmig vedtatt 

 

 

40/17 Gebyr ved bruk av nattsafe -kollekt 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Rønvik menighetsråd 16.11.2017 8/17 

 

Rønvik menighet betaler 15000 året i gebyrer for å sette inn kontanter i nattsafe. Rutinen har 

vært at dette belastes Rønvik Menighet. Vi har hatt tradisjon å fordele halvparten av kollekt 

på søndager til andre formål. 

 

Forslag til vedtak 
MR vedtar at av alle ofringer trekkes 10% til dekning av gebyrer. 
 

Vedtak  

Enstemmig vedtatt. 
 

41/17 Lage en egen utgave av Kirkespeilet med jubileumsmateriell. 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Rønvik menighetsråd 16.11.2017 9/17 

 

Vi ønsker å ta vare på Jubileumsmaterialet i Kirkespeilet fra 2017. Dette kan gjøres ved å 

produsere et eget jubileumsnummer vår 2018. Der kan eventuelt annet jubileums relatert 

materiale flettes inn.  

 

Forslag til vedtak 
1) MR vil gjerne at det produseres et eget jubileumsnummer. 
2) Det produseres et stort opplag som kan brukes som informasjonsmateriell. 

 
Vedtak  

Enstemmig vedtatt. 
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42/17 Forslag om å endre planlagte menighetsrådsmøte møte fra 
15.03.18 til 22.02.18 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Rønvik menighetsråd 16.11.2017 10/17 

 

Vi må ha et møte mellom 15.februar og 1.mars for å vedta regnskap for 2017. 

Forslag til vedtak: 
Det foreslå at MR i Januar flyttes til 15.februar. 

 

Vedtak  

Enstemmig vedtatt. 

 
 

49/17 Eventuelt 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Rønvik menighetsråd 16.11.2017 14 

 

 

Forslag til vedtak 
Ingen saker er meldt inn. 

Vedtak:  

 
 

 

46/17 Gjennomgang av fordeling av trosopplæringstilskuddet - nye 
kriterier for fordeling 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 

1 Rønvik menighetsråd 16.11.2017 11/17 

 

Viser til Sakspapir fra Bodø Kirkelig Fellesråd sak 47/17.Gjennomgang av fordeling av 

trosopplæringstilskuddet – nye kriterier for fordeling 
Forslag til vedtak: 

MR gir sin tilslutning til de nye prinsippene som foreslås fra Bodø Kirkelig Fellesråd. 
Vedtak  

Enstemmig vedtatt 

 

 

Orienteringssaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
47/17 17/00218-1 Public 360 - Nytt elektronisk arkivering og 

dokumentproduksjon 

 
Referatsaker 
Saksnr. Arkivsak Tittel 
48/17 17/00221-1 Nytt fra Bodø Kirkelig fellesråd 

 


