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Protokoll fra Menighetsrådsmøte 22.2.2018
Tilstede: Sigurd Hukkelberg, Kjell Guldvog Staalesen, Åge Skaug, Anne B. Aicher, Berit Kristin Fonsdal, Bjørn Marius Alne,
Reidar Aasbø og Ingvild Støa Skrede. Forfall: Arne Svilaas

Godkjenning av dagsorden og protokoll
Protokoll fra Menighetsrådsmøtet 7.12.2017 ble sendt ut pr e-post 8.12.2017.
Forslag til vedtak: «Dagsorden og protokoll fra møtet 7.12.2017 er godkjent»

Referatsaker
1. Orientering fra årsmøte i Jondalen kirkekomite.
2. Orientering fra årsmøte i Kapellrådet.
3. Orientering fra Fellesrådets 2018-budsjett og invitasjon til fremtidig budsjettbehandling.
4. Opphør av refusjon til Fellesrådet for klokkertjeneste i Kongsberg kirke.
5. Glogerfestspillene 2018: rekordstort billettsalg og plettfri gjennomføring. Trolig blir samarbeidsrådsmøtet
flyttet til tidligere på våren enn 23. mai (såfremt årsregnskapet blir klart).
6. Orientering om ressursbruk i ungdomsarbeidet.
7. Avgitte høringssvar – Lov om tros- og livssynsamfunn.
8. Behov for hjelp under Fasteaksjonen siste tirsdag før palmesøndag (20. mars).
9. Orientering om foreløpige regnskapstall for menighetssenteret.
Vedtak:

«Referatsakene tas til orientering»

Sak 1/18 Valg av leder og nestleder 2018
Det skal velges leder og nestleder for menighetsrådet årlig
(ref. «Regler om formene for menighetsrådet og kirkelig fellesråds virksomhet» paragraf 1, kapittel 3)
Vedtak:

«Sigurd Hukkelberg velges som leder og Kjell Guldvog Staalesen som nestleder i 2018.»

Sak 2/18 Frivillighetsprisen 2018
Frivillighetsprisen deles ut under menighetens vårfest. Det er staben som innstiller kandidater til frivillighetsprisen og
menighetsrådet som vedtar. Kandidatene ble presentert på møtet.
Vedtak:

«Stabens innstilling til frivillighetsprisen vedtas.»

Sak 3/18 Budsjett 2018
Utkast til budsjett for 2018 og kommentarer til budsjettet ble presentert. Budsjettet tar ikke høyde for balanseføringer
utover diakonale gavemidler. Avsetninger til eller bruk av fond utover dette som følger av årsregnskapet for 2017
legges inn i revidert budsjett.
Vedtak:

«Budsjett for 2018 vedtas.»

Sak 4/18 Disponering av trosopplæringsressurser
Komnes menighetsråd søker på vegne av menighetspedagogen og menighetsrådene i Sandsvær om å få overført 7% av
stillingsstørrelsen som gjelder Kongsberg fra Kongsberg og Jondalen til menighetene i Sandsvær. Søknaden er
begrunnet med generelle utfordringer i forhold til planlegging og mer spesifikt merarbeid knytt til reising og
organisering av økonomi/budsjett i menighetene i Sandsvær.
Siden oppstarten av trosopplæringsarbeidet i fellesrådsområdet har menighetene i Sandsvær i praksis disponert 50%
menighetspedagog. Det søkes nå om å gjøre denne ordningen permanent. Det vil i praksis si at det overføres 7%
stillingsressurser fra Kongsberg/Jondalen til menighetene i Sandsvær slik at totalressursene i menighetene i Sandsvær
økes med 16% (fra 43% til 50%).
Trosopplæringsteamet i Kongsberg og Jondalen ser allerede nå, før alle tiltak i planen er startet opp, at det krever alt
av tildelte ressurser for å iverksette trosopplæringsplanen. Å miste 7% betyr at hele den vedtatte planen ikke kan
iverksettes. De har tidligere etterspurt en avklaring i forhold til nevnte 7% stillingsressurs.
Ansattressurser innenfor trosopplæringen er fordelt etter retningslinjene fra Kirkerådet (antall døpte medlemmer) og
trosopplæringsplanene i Kongsberg og Sandsvær er utarbeidet på bakgrunn av dette. Det er avklart med leder for
trosopplæringen i Tunsberg bispedømme at det er mulig å gjøre en omfordeling av trosopplæringsressursene innenfor
et fellesrådsområde/prosti om partene er enige om det. Imidlertid vil en evt. endring i fordelingen av
trosopplæringsressursene også kreve en justering av trosopplæringsplanene.
Vedtak:

«Med bakgrunn i trosopplæringsplanen og de ressurser som kreves for å gjennomføre
denne ser Kongsberg og Jondalen menighetsråd ikke at vi har mulighet til å overføre
7% av trosopplæringsressursene til menighetsrådene i Sandsvær.
Fordelingen av trosopplæringsressursene i fellesrådet forblir følgelig uforandret.
Vi ber arbeidsgiver/ fagansvarlig for trosopplæring om å finne gode løsninger for
nevnte 7% ressurs.
Videre ser menighetsrådet at det gjerne utvikles samarbeid mellom Kongsberg og
Sandsvær i form av felles trosopplæringstiltak.»

Sak 5/18 Representasjon i Glogerakademiets styre
Det er viktig for menighetsrådet å være tett på styret i Glogerakademiet, de siste års økonomiske situasjon tatt i
betraktning. Menighetsrådets faste representant i Glogerakademiet har ikke mulighet til å stille på
menighetsrådsmøtene som er planlagt fremover, og det er ønskelig med en vara blant de faste medlemmene i rådet
som kan still fast på styremøtene i Glogerakademiet inntil videre.
Vedtak:

«Menighetsrådets leder stiller som vara på styremøtene
i Glogerakademiet inntil videre».

Planlagte saker til menighetsrådsmøtene våren 2018:
o

Planlegging av saker til samarbeidsrådsmøtet med styret i Glogerakademiet
 Plan for kirkemusikk – rammer, fremdriftsplan og kirkemusikalsk utvalg
 Behandling av budsjett, revidert budsjett og regnskap
 Adgang til Kongsberg kirke for ansatte
 Fortløpende orientering om innhold i kunstnerisk program

o

Status på trosopplæringsarbeidet

o

Årsstatistikk og årsmelding 2017

o

Årsregnskap 2017 – Kongsberg og Jondalen menighetsråd

o

Regnskap for Menighetssenteret 2017

o

Uttalelse – avstemming/kandidater til ny biskop i Tunsberg Bispedømme (i tidsrommet 4.4-3.5.2018)

o

Møteplan for høsten 2018

o

Prosjekt glasspynt fra lysekronene i 2018
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