
DEN NORSKE KIRKE

Mandal menighetsråd

Postboks 210
4503 MANDAL
Tlf: 38272870

Mandal 11.06.2019

Innkalling til møte i Mandal menighetsråd
Du innkalles med dette til møte i Mandal menighetsråd 12.06.2019 kl. 19:00 på Kirkesenteret. Meld fra om
eventuelt forfall til menighetsrådsleder, Anne Marie Telhaug Winsnes.

Innkalte:
Anne Marie Telhaug Winsnes, Tom-Rune Gundersen, Helga Marie de Presno, Arild Førsund, Marit Seland,
Tom Inge Dahl, Ingunn Eikeland, Mette Skaret Kjos-Hanssen, Ragnvald Madland, Lars Kristen Kjølberg,
Eva Marie Jansvik, Jan Harald Syvertsen.

Sakliste:
Godkjenning av innkalling og referat fra sist møte.

Meldingssaker:
000024 Rapport fra soknepresten
000025 Referat fra Mandal kirkelige fellesråd
000026 Referat fra Lindesnes fellesnemd
000027 Referat fra diverse utvalg
000028 Årshjulet
000029 Møtedatoer for høsten 2019

Vedtakssaker:
Sak 019/19 Klage på nominasjonsprosessen (Dok: 18/00009-007)
Sak 020/19 Forberedelse til kirkevalget 2019 del 2. (Dok: 18/00009-006)
Sak 021/19 Organisasjonskart og vedtekter for husstyret på Mandal kirkesenter (Dok: 18/00019-005)
Sak 022/19 Avtalen med Sentrum menighet (Dok: 18/00019-006)
Sak 023/19 Evaluering av årsmøtet/menighetsmøtet 2019 (Dok: 19/00008-003)
Sak 024/19 Varslingsrutiner del 2 (Dok: 19/00009-002)
Sak 025/19 Økonomiutvalgets budsjettforslag for 2019 (Dok: 19/00007-002)

Eventuelt

Vel møtt!

for
Anne Marie Telhaug Winsnes (sign)
Leder

Dianne Lauen Singstad
Saksbehandler/konsulent



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00009
Dato: 05.06.2019
Arkivsak-navn: Kirkevalg
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Klage på nominasjonsprosessen
Dokumentnummer: 18/00009-007
Løpenummer: 000038/19
Arkivkode: 002.31

Utvalgssaksnr.: 019/19

Saksfremstilling
Mandal menighetsråd fikk 27. mai 2019 følgende e-post fra bispedømmekontoret

Til Mandal menighetsråd/valgstyre
Kopi til klagerne v/Anne Skjølaas og Inger Hansson
Vi viser til klage på nominasjonsprosessen til menighetsrådsvalg i Mandal menighet 2019 mottatt i
dag 27. mai. Det er vanlig forvaltningspraksis at det organet som er klaget inn, først behandler
klagen. I dette tilfellet er det valgstyret/menighetsrådet i Mandal som godkjente kandidatlista 6. mai
2019. Vi sender derfor klagen tilbake slik at valgstyret/menighetsrådet kan ta stilling til klagen.
Dersom klagen ikke tas til følge, kan klagen rettes til Agder og Telemark bispedømmeråd som er
klageinstans i saker som gjelder uenighet om valgstyrets avgjørelse, jfr. kirkevalgreglene § 7-7.
Med vennlig hilsen
Dag A. Kvarstein, Seniorrådgiver, Agder og Telemark bispedømmeråd

Ettersom klagefristen er gått ut jmfr. Kirkevalgreglene § 7-7, og ettersom ikke 1/3 av medlemmene
i menighetsrådet krevde et ekstraordinært møte for å behandle klagen, behandles klagen i det
oppsatte møtet 12. juni 2019.
Nominasjonskomiteen har kommet med en uttalelse og vedlagte brev er forfattet som svar på
klagen.

Forslag til vedtak
Mandal menighetsråd/valgstyret avviser klagen og sender vedlagte brev med overskriften
«Tilsvar på klagen på nominasjonsprosessen til menighetsrådsvalg i Mandal menighet.» tilbake til
klagerne v/Anne Skjølaas og Inger Hansson med kopi til Agder og Telemark bispedømmeråd.
Dette brevet redegjør for nominasjonsprosessen i Mandal menighet 2018/2019 og tilbakeviser at
Kirkevalgreglene ikke er fulgt.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00009
Dato: 05.06.2019
Arkivsak-navn: Kirkevalg
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Forberedelse til kirkevalget 2019 del 2.
Dokumentnummer: 18/00009-006
Løpenummer: 000034/19
Arkivkode: 002.31

Utvalgssaksnr.: 020/19

Saksfremstilling
Mandal menighetsråd fortsetter forberedelsene før valget. Det blir mulighet for å stemme både
søndag 8.sept. og mandag 9. september. Søndagstemming foregår bare på Kirkesenteret i
Mandal. Forhåndsstemmingen skjer også på Kirkesenteret.
I dag må Mandal menighetsråd velge et stemmestyre for valget i september 2019.
Utdrag fra «Lovdata»: kapittel 4. Valgorganene
§ 4-1.Valgstyre
(1) Menighetsrådet utgjør valgstyret i hvert sokn. Valgstyret har ansvar for forberedelse og ledelse
av valget. Med valgstyre menes det i disse regler menighetsrådet som valgstyre.
(2) Valgstyret har ansvar for at informasjon om valget er tilgjengelig for velgerne, herunder
informasjon om tid og sted for valget, valgform, krav til lister samt forhåndsstemming. Denne
informasjonen skal kunngjøres i kirken, i lokalavis og/eller menighetsblad, på menighetens
nettside dersom dette eksisterer, og for øvrig på den måte valgstyret bestemmer.
(3) Valgstyret har ansvar for å sette i gang nominasjonsarbeidet.
§ 4-2.Stemmestyret
Foregår stemmegivningen på flere steder i soknet, skal et stemmestyre med minst tre medlemmer
administrere stemmegivningen på hvert sted. Stemmestyret oppnevnes av valgstyret.
Stemmestyrets medlemmer må ha stemmerett ved valget. Valgstyret oppnevner ett av
medlemmene, fortrinnsvis blant sine egne medlemmer, til leder av stemmestyret.

Forslag til vedtak
Mandal menighetsråd velger følgende åtte medlemmer til stemmestyret (åtte personer fordi vi har
tre stemmekretser, men Holum sender en person til Ime):

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00019
Dato: 05.06.2019
Arkivsak-navn: Nytt kirkesenter i Mandal
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Organisasjonskart og vedtekter for husstyret på Mandal kirkesenter
Dokumentnummer: 18/00019-005
Løpenummer: 000035/19
Arkivkode: 421

Utvalgssaksnr.: 021/19

Saksfremstilling
Menighetsrådet må se på organisering og organisasjonskart fra husstyret.
På menighetsrådsmøtet 13. mars ble det bestemt at det velges nye kandidater til husstyret årlig,
og følgende personer ble valgt i 2019:
Kai Sødal, leder (for 2 år), Astrid Braadland (for 2 år), Mari Sørensen (1 år), Bjørn Arve Bentsen (1
år), Asbjørn Flåt (for 1 år), Tom-Rune Gundersen (1 år – menighetsrådets representant) og
Henriette M. Reiersen (fra staben)
Det ble bestemt at husstyret skulle tre i kraft i det Kirkesenteret formelt ble overtatt av Mandal
menighetsråd, og samtidig skulle styringsgruppen og prosjektledelse med underkomiteer i
nåværende form avvikles. Husstyret skulle sørge for kontinutet i komiteer fra prosjekt til drift.
Menighetsrådet ba husstyrets leder om å få organisasjonskart og forslag til vedtekter innen 8. mai
2019.

På forrige menighetsrådsmøte 08.05.19 ble saken utsatt, og følgende vedtak ble fattet:
Menighetsrådet utsetter, på husstyrets anmodning, saken til neste menighetsrådsmøte i juni.
Mengihetsrådet og staben må få tilsendt alle referatene fra møter i husstyret.
Enstemmig vedtak

Tom Rune Gundersen har sendt ut informasjon i forbindelse med denne saken.
.

Forslag til vedtak
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 18/00019
Dato: 05.06.2019
Arkivsak-navn: Nytt kirkesenter i Mandal
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Avtalen med Sentrum menighet
Dokumentnummer: 18/00019-006
Løpenummer: 000036/19
Arkivkode: 421

Utvalgssaksnr.: 022/19

Saksfremstilling
Kai Sødal har fått brev i fra Sentrum menighet om at de har fått tak i nye lokaler og gjerne flytter ut
av gamle kinoen allerede i sommer. De har leid ut sine lokaler i kinoen noen dager i løpet av
høsten og ønsker å leie kinoen tilbake fra Mandal menighet disse dagene pluss ca. 15 søndager
utover høsten. Prisen de ønsker å betale for tilbakeleie er i kategorien billig leie, og menigheten
går glipp av betydelige husleieinntekter for 3. og 4. kvartal på nesten 80 000, så Menighetsrådet
må vurdere om man skal imøtekomme Sentrum menighet sine ønsker eller ikke. Skal de fortsette å
betale og leie kinoen fram til nyttår slik avtalen er nå, eller skal de få slippe det? Om de får lov til å
avslutte avtalen tidligere enn planlagt skal de da få lov til å tilbakeleie det de ber om til en lav
leiepris, eller skal Mandal menighet begynne å bruke lokalene selv?
I tillegg til å ta en avgjørelse på dette må Mandal menighetsråd eventulet gjøre et vedtak om
husstyret får mandat til å inngå ny avtale med Sentrum menighet.

Forslag til vedtak
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 19/00008
Dato: 05.06.2019
Arkivsak-navn: Årsmøte 2019
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Evaluering av årsmøtet/menighetsmøtet 2019
Dokumentnummer: 19/00008-003
Løpenummer: 000033/19
Arkivkode: 012.1

Utvalgssaksnr.: 023/19

Saksfremstilling
Mandal menighetsråd gjennomførte sitt menighetsmøte/årsmøte rett etter gudstjenesten søndag 7.
april 2019. Menighetsrådet evaluerer møtet i etterkant.
Denne saken ble tatt opp på menighetsrådsmøtet 08.05.19, men ble utsatt pga for mange saker på
programmet. Det ble ytret ønkse om å få se referatet fra møtet før evalueringen.

Forslag til vedtak
Forslag til vedtak er ikke utarbeidet på forhånd.

Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 19/00009
Dato: 05.06.2019
Arkivsak-navn: Varslinigsrutiner
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Varslingsrutiner del 2
Dokumentnummer: 19/00009-002
Løpenummer: 000037/19
Arkivkode: 026

Utvalgssaksnr.: 024/19

Saksfremstilling
Mandal menighetsråd tar opp igjen saken fra menighetsrådsmøte i mars da tiden ble for knapp
på forrige møte.

Det er ønskerlig at Mandal menighetsråd oppretter en gruppe som kan utarbeide en plan for å
verne alle involverte i virksomheten. Det bør se på varslingsrutiner og hvordan varsler blir håndtert.
Det er erfaringer vi har gjort oss helt til det siste som gjør at dette bør på dagsorden nå.

Forslag til vedtak
Menighetsrådet oppnevner en komite som gis i oppgave å lage rutiner for varsling og utarbeide
retningslinjer for frivillige medarbeidere i Mandal menighet. Komiteen består av sokneprest,
trosopplærer, husstyre-representant Tom Rune Gundersen og MR- representant Frida Sandvik.
 
Vedtak
Vedtak:



Mandal menighetsråd

Arkivsak 19/00007
Dato: 11.06.2019
Arkivsak-navn: Budsjett 2019
Saksbehandler: DLS
Dokumentnavn: Økonomiutvalgets budsjettforslag for 2019
Dokumentnummer: 19/00007-002
Løpenummer: 000040/19
Arkivkode: 112

Utvalgssaksnr.: 025/19

Saksfremstilling
Økonomiutvalget legger, noe forsinket, frem vedlagte budsjettforslag for Menighetsrådets
behandling. For orientering vises resultatregnskap siste 3 år i oppsettet.

Budsjettforslaget har noen forutsetninger som, så fremt innfridd, vil kunne gi et beskjedent
overskudd. Det anses ikke som et mål i seg selv at Menigheten skal gå med overskudd.
Overskuddet må betraktes som en beskjeden buffer mot den betydelige usikkerhet som ligger i
flere budsjettposter.

Den viktigste budsjettforutsetning på inntektssiden er at gaveinntekter holdes på 2018-nivå (eller
bedre).

Forutsetningene på kostnadssiden er flere og innebærer at:
- 110 Materiell til utdeling: Holdes på nivå med gjennomsnitt siste 2 år
- 120 matv., midl.mva (15%): Reduseres gjennom etablering av bedre innkjøpsordninger
- 130 Porto: Reduseres ved bevisst bruk av epost og sosiale medier
- 180 Strøm: Halveres ved at det gamle menighetshuset ikke er i bruk 2. halvår

(Strømkostnader for kirkesenteret forutsettes ivaretatt i kirkesenterets budsjett
- 270 Regnskapsføring: Kostnadsøkning forventes som følge av støtte til pågående arbeid

med forenkling av rutiner.

Økonomiutvalget har ikke har hatt tilgang til andre utvalgs-/avdelingsbudsjett enn
Trosopplæringsavdelingen sitt. Trosopplæringsbudsjettet utgjør imidlertid ca 65 % av budsjettet,
både på inntekts og utgiftssiden. Dersom andre avdelinger/utvalg har vesentlige justeringer i sine
budsjetter ifht. regnskap 2018, som ikke dekkes inn i respektive utvalg/avdeling sin beholdning, vil
det likevel kunne påvirke menighetens budsjett.
Trosopplæringsbudsjettet alene er for øvrig gjort opp med et underskudd på 16.900, noe
Økonomiutvalget ikke har påvirket.

Forslag til vedtak
Skriv forslag til vedtak her...

Vedtak
Vedtak:
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Møtebok Mandal menighetsråd  
Møtedato: 12.06.2019  
Møtetid: kl. 19.00 
Møtested: Kirkesenteret 
 
 
Tilstede:  
Tom-Rune Gundersen, Helga Marie de Presno, Arild Førsund, Marit Seland, Tom Inge Dahl, Ingunn 
Eikeland, Mette Skaret Kjos-Hanssen, Eva Marie Jansvik, Jan Harald Syvertsen. 
 
Meldt forfall: 
Lars Kristen Kjølberg, Ragnvald Madland, Anne Marie Telhaug Winsnes. 
 

1. Innkalling godkjent 
 

2. Protokoll fra forrige møte ble godkjent, men Helga Marie de Presno ønsket å få protokollført at hun 
ikke vil godkjenne protokoller som ikke har vært oppe i neste menighetsrådsmøte.  
Praksis det siste hakvåret har vært at vedtakssakene blir skrevet inn i protokollen direkte i 
menighetsrådsmøtet på storskjerm, og har blitt sendt ut til rådet pr mail for en ekstra sjekk før de 
offentliggjøres. Om det da ikke har kommet noen tilbakemeldinger innen en uke anses protokollen 
for godkjent. Det har blitt skrevet en god del under meldingssakene, og der har de som har ytret seg 
hatt mulighet til å justere noen ord om det er uklarheter i teksten. Arild Førsund foreslo at det 
framover ikke blir ført inn informasjon under meldingssakene om det er dette som hindrer at 
protokoll kan bli godkjent og lagt ut på nettet raskt etter møtet. Nytt menighetsråd kan til høsten ta 
stilling til hva slags praksis de ønsker. 
 

 
Meldingssaker: 
 
Sak 000024 Rapport fra soknepresten 

x Soknepresten informerte om åpningsfesten på det nye kirkesenteret 11/5-19.  
Det kom mye folk og det var god stemning.  

x Det er mange nye ideer og initiativ på det nye kirkesenteret. 
x 30 stk fra 8. klasse har vært på Actiondag 
x Det har vært Dåpsskole siste tre uker 
x Faktisk mange dåp i det siste også, så det er bra! 
x Sesong for vigsler nå. Veldig hyggelig at folk gifter seg.  
x Det har vært mange folk på gudsjenestene i det siste. Både på Kr. himmelfartsdag, Pinse og 

Friluftsgudstjenesten i Furulunden trakk mye folk. 
x Det har blitt laget nye nettsider som nå er publisert. Det er bare å gå inn på nettet å se. Gi 

tilbakemelding om noe mangler eller er feil. Også på Facebook har det blitt gjort oppgraderinger, og 
Facebooksiden «Kirkesenteret i Mandal» er tatt bort. 

x Vi er inne i siste fase av sammenslåingen mellom Mandal, Lindesnes og Marnardal til nye 
Lindesnes. Ikke bare i kommunalt, men også for kirken. Det blir lokale menighetskontor, men 
ledelsen og hovedkontor blir i Mandal. 

x Menighetsbladet kommer neste uke. 



x Godhetsuka ble veldig bra! Treff på tvers av menigheter er veldig bra. Ungdommene engasjerte seg 
og likte å bidra sammen for byen. 

x Mandal menighet er invitert til «Mandal Pride» 29/6-19 kl.12.00. Vær med om du vil. 
x Det blir igjen «Klesbyttedag» lørdag 15/6-19 her på Kirkesenteret.  
x Menighetsrådet må ha fokus på å rekkrutere folk til diverse utvalg framover.  

Vi ønsker oss noen flere kirkeverter. 
 

Sak 000025 Referat fra Mandal kirkelige fellesråd 
x Referat var vedlagt i innkallingen, men finnes også på nettsidene våre. 

Sak 000026 Referat fra Lindesnes fellesnemd 
x Referat var vedlagt i innkallingen, men finnes også på nettsidene våre. 

Sak 000027 Referat fra diverse utvalg 
x Referat var vedlagt i innkallingen. Menighetsrådet hadde ikke noe å bemerke.  

Takk til alle de som gjør en god innsats i utvalgene! 
Sak 000028 Årshjulet 

x Menighetsrådet hadde ikke noe å bemerke. Litt roligere periode når det er sommerferietid. 
Sak 000029 Møtedatoer for høsten 2019 

x Det ble bestemt at neste menighetsrådsmøte skal være onsdag 28. august 2019. Tom-Rune har 
ansvar for åpningsord. 

x Siste møte for dette menighetsrådet blir onsdag 16. oktober 2019. Da blir det sammen med nyvalgt 
menighetsråd.  
 

 
Vedtaksaker: 
 
Sak 019/19  Klage på nominasjonsprosessen 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd/valgstyret avviser klagen og sender vedlagte brev med overskriften 
«Tilsvar på klagen på nominasjonsprosessen til menighetsrådsvalg i Mandal menighet.» tilbake til 
klagerne v/Anne Skjølaas og Inger Hansson med kopi til Agder og Telemark bispedømmeråd. 
Dette brevet redegjør for nominasjonsprosessen i Mandal menighet 2018/2019 og tilbakeviser at 
kirkevalgreglene ikke er fulgt. 
6 personer stemte for dette vedtaket. Det var Jan Harald Syvertsen, Ingunn Eikeland, Tom-Rune 
Gundersen, Tom Inge Dahl, Arild Førsund og Eva Marie Jansvik.  
3 personer stemte mot dette vedtaket. Det var Marit Seland, Helga Marie de Presno og Mette Kjos-
Hanssen.  

 
 
Sak 020/19 Forberedelse til kirkevalget 2019 del 2. 
Vedtak: 
Fra Mandal menighetsråd meldte Tom-Rune Gundersen, Tom Inge Dahl og Marit Seland seg til å 
være i stemmestyret på Ime skole på ettermiddagen på mandag 9/9-19, og Ingunn Eikeland og 
Jan Harald Syvertsen melde seg til å være i stemmestyret i sentrum. Ingunn på formiddagen, og 
Jan Harald på ettermiddagen. Jan Harald Syvertsen og Tom Inge Dahl kan eventuelt stille opp i 
stemmestyret i sentrum på søndag 8/9-19 om det kan passe for noen andre på mandagen. Det 
mangler fortsatt mange kandidater til stemmestyret for valget i høst, så menighetsrådet må jobbe 
videre med rekkruteringen. Det ble fra menighetsrådets side (valgstyret) ikke valgt en ledere for 
stemmestyret, så dette må gjøres på møtet i august. 

 
 
Sak 021/19 Organisasjonskart og vedtekter for husstyret på Mandal kirkesenter 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd er fornøyd med arbeidet som er gjort, og forstår at dette er et 
arbeidsdokument som det skal jobbes videre med. Menighetsrådet imøteser et konkretisert 
mandat. Menighetsrådet støtter å utvide husstyret med Bjørnar Johnsen Øybekk og Ole Erik 
Grostøl. 
Enstemmig vedtak 



 
 
Sak 022/19  Avtalen med Sentrum menighet 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd gir husstyret mandat til å sluttføre avtalen med Sentrum menighet. 
Enstemmig vedtak 

 
 
Sak 023/19  Evaluering av årsmøtet/menighetsmøtet 2019 
Vedtak: 
Under Mandal menighetsråds evaluering av årsmøtet som var 7. april kom det fram at det var ulik 
opplevelse av hvordan man syntes årsmøtet hadde vært. Blant annet så ytret noen at de var 
skuffet over at personalsaken og det de oppfattet som feilinformasjon hadde tatt så mye plass i 
møtet. Det var ellers mye bra informasjon som ble presentert. God gjennomgang av økonomien av 
Trond Haven fra Regnskap sør. Det kom fram ønske om å flytte årsmøtet fra kirken til 
Kirkesenteret neste år. Fortsatt viktig å legge til rette for at alle har tilgang til årsrapporten og 
regnskapstall. Dette var mye bedre i år enn i fjor. 

 
 
Sak 024/19 Varslingsrutiner del 2 
Vedtak: 
Menighetsrådet oppnevner en komite som gis i oppgave å lage rutiner for varsling og utarbeide 
retningslinjer ved uheldige hendelser for frivillige medarbeidere i Mandal menighet. Arbeidet tar 
utgangspunkt i allerede eksisterede lover og regler. Komiteen består av sokneprest, trosopplærer, 
husstyre-representant Tom-Rune Gundersen og MR- representant Frida Sandvik. Framlegges i 
første menighetsrådsmøte etter 16. oktober 2019. 
Enstemmig vedtak. 
  
 

Sak 025/19 Økonomiutvalgets budsjettforslag for 2019 
Vedtak: 
Mandal menighetsråd godkjenner budsjettet som økonomiutvalget har lagt frem. Mandal 
menighetsråd er klar over at «Givertjenesten for barn og unge» ikke dekker de faktiske kostnader 
til den aktuelle stillingen. 

 
 
 
For Mandal menighetsråd 
Dianne Lauen Singstad 
Konsulent 


