
DEN NORSKE KIRKE
Rønvik menighet

Rønvik menighetsråd
Møteprotokoll

Dato: torsdag 21. januar

Til stede: Margrethe Lundagård Riibe, Ståle Sårheim, Monica Nilsen, Kristine Edvardsen, Svein Aril 
Olsen, Mari Grønbech, Hans Kristian Johansen, Svein Malmbekk, Vigdis Reisang, Ingeborg Overvoll 
(sekretær)

Forfall: ingen

Forfall bes meldt til møteinnkaller på mail eller telefon 90 77 51 82 snarest.

Saksnr.            Sak                                                                                            Arkivkode         

01/2016 Godkjenning av innkalling og dagsorden
02/2016 Godkjenning av protokoll fra 
03/2016 Orienteringssaker
04/2016 Antall møter, arbeidsform og datoer for MR-møter 
05/2016 Budsjett 2016
06/2016 Delegasjon av myndighet i utleiesaker
07/2016 Diakoni i Rønvik
08/2016 Informasjonsarbeid
09/2016 Eventuelt



SAKSLISTE

01/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes med tilleggssak under orienteringer d) 
Nytt fra Kirkelig Fellessråd

02/16 Godkjenning av protokoll fra 26.11.2015
Vedtak: Protokoll fra 26. november godkjennes.

03/16 Orienteringssaker
a) Gudstjenesteplan

Soknepresten orienterte om lista og hvordan det tenkes rundt denne. 
b) Regnskap

Foreløpig orientering om årsoppgjøret. 
c) Stabsdag 5. januar

Kort orientering om stabsdag 4. januar.
d) Nytt fra KF

Monika Nilsen orienterte om saker som skal opp i neste uke. Sakslista ligger ute 
på Fellesrådets hjemmesider hvis det er interesse for å følge med.

Vedtak: Sakene tas til orientering.

04/15 Antall møter, arbeidsform og datoer for MR-møter

Forslag til møtedatoer: 
Menighetsråd: 10. eller 17. mars
Menighetsmøte 3. april
Menighetsråd: 9. eller 16. juni

Vedtak: 10. mars, 3. april og 16. juni vedtas som møtedatoer. 16. juni blir felles 
møte med staben. 

05/15 Budsjett 2016

Vedtak: Budsjett for 2016 godkjennes. Givertjenesten tas opp som sak i neste møte.



06/15 Delegasjon av myndighet i utleiesaker

Menighetsrådets bruk og utlån av kirken er beskrevet i Håndbok kap. 3.12 og forslag
til vedtak følger denne beskrivelsen. Det er likevel ønskelig at rådet drøfter utlån av 
kirken på et prinsipielt grunnlag for å gi eventuelle lokale føringer for dette.

Vedtak: Menighetsrådet gir daglig leder fullmakt til å leie ut kirken etter de 
prinsipper som finnes i Håndbok for menighetsråd og kirkelige fellesråd.

07/15 Diakoni i Rønvik

Diakon Vigdis Larsen deltar og informerer om diakonien i Rønvik.

Diakoniplan er klar for revisjon og rådet drøfter behovet for et diakoniutvalg 
sammen med diakonen.

Hovedutfordringen for diakonien akkurat nå er tilstrømmingen av flyktninger og 
asylsøkere og kirkens rolle i dette. Diakonen ønsker at dette tema får fokus i møtet. 

Diakoniplan 2012-2015, samt arbeidsoversikt for diakon fra 2015 vedlagt.

Forslag til vedtak: Mari Grønbech og Svein Aril Olsen går inn i menighetens 
diakoniutvalg og har i første omgang fokus på å revidere diakoniplanen. Diakon har 
fullmakt til å supplere utvalget med fagpersoner eller folk som har viktige nettverk. 

Ideen med å bringe nattverdselementene ut til mennesker som har vanskelig for å 
komme til gudstjeneste ble tatt godt imot av rådet og saken tas videre i neste 
omgang. 

08/16 Informasjonsarbeid

Menigheten informerer gjennom fire hovedkanaler: 
- menighetsblad (notat fra redaktør ettersendes)
- hjemmeside (www.kirken.no/ronvik-kjerringoy)
Hjemmesiden er ikke ferdig, men vi har kommet godt i gang. Verdien av denne 
informasjonen + facebook kan ikke overvurderes.
- Facebook: Rønvik kirke
- annonser: gudstjenesteannonser og kulturarrangementer

Effekt, ressursbruk og økonomi vurderes av menighetsrådet og idéer rundt 
informasjonsarbeid ble drøftet.

http://www.kirken.no/ronvik-kjerringoy


Ønsker fra menighetsrådet: presentasjon av ny biskop, flyktningekrisen, Rønvik 
skole som mottaksskole, fast info. om Kaffekoppen, linker til viktige kirkelige fora. 
Kan sakene fra Kirkespeilet også ligge som saker på hjemmesida?

Vedtak: Saken tas til orientering. 

09/16 Statistikk for 2015

Kort orientering om årsstatistikken. 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 


