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Referat fra 

Årsmøte i Melhus menighet 
søndag 8.mars 2014 på Melhus bedehus 

 

Sakliste: 
Sak 1: Godkjenning av kunngjøring og sakliste 

Sak 2: Valg av møteleder, referent og to protokollvitner 

Sak 3: Årsmelding for 2014 

Sak 4: Regnskap for 2014 

   

Bente Brandsæter ønsket velkommen og ledet møtet til og med sak 2. 

 

Sak 1: Godkjenning av kunngjøring og sakliste 
 

Vedtak: Kunngjøringen godkjennes. Saklisten godkjennes.  

 
 

Sak 2: Valg av møteleder, referent og to protokollvitner 

 
Vedtak: Møteleder: Astrid Kassem Malum 

Referent: Bjørn Kåre Stjern 

Protokollvitner: Sissel Nervik Fløttum og Jon Roar Bruholt 

 

Sak 3: Årsmelding for 2014 
 

Årsmeldingen ble lagt fram av Bente Brandsæter 

 

Kommentarer vedr. årsmeldingen: 

 

Hans Skotvold:  

 

Retter en takk til de mange frivillige som gjør et stort og godt arbeid i menigheten. Veldig mye 

positivt. Trekker fram ordningen med kirkekaffe og kirkeverter som eksempler på noe av det 

han setter pris på. 

 

Joralf Rindli: 

 

Formidler at juleinnsamlingen til diakonien i samarbeid med frivillighetssentralen er et meget 

bra tiltak. Poengterer at det til jul i 2014 fortsatt var igjen penger fra forrige års innsamling, og 

at han hadde blitt fortalt at det derfor ikke trengtes mer i 2014. Det ble derfor samlet inn 

mindre penger i 2014. Han forstår ikke problemet, og mener det må være flere trengende å 

bruke penger på. 
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Jan Horg: 

 

Ønsker at årsmeldingen også skal inneholde et punkt om menighetens økonomiske status.  

 

Formidlet betydningen av at årsmøtet godkjenner årsmelding og regnskap. Menighetsrådet 

fritas for ansvaret etter at årsmøtet har fattet vedtak. 

 

Horg har erfaring fra arbeid med utleiesaker tilknyttet kirken. Presiserer at det er 

menighetsrådet som har ansvaret for utleie, og at musikkutvalgets funksjon bør aktualiseres 

 

Vedtak:  Årsmeldingen godkjennes. 

  

Sak 4: Regnskap for 2014 
 

Regnskapet for 2014 og revisjonsberetning ble lagt fram av Odd Jostein Håpnes. 
 

Kommentarer vedr. regnskapet:  

 

Odd Jostein Håpnes: 

 

Svar til Joralf Rindli:  

 

Grunnen til at det er i regnskapet ser ut som om det samlet inn mindre penger i 2014 enn i 2013 

er fordi inntekter og utgifter overlapper årsavslutningene. 

 

Joralf Rindli: 

 

Presiserer at hans poeng var at innsamlingen ble begrenset fordi det mentes at det var nok 

penger. Håper at innsamlingsarbeidet oppfriskes. 

 

Jan Horg: 

  

Takker Odd jostein for en meget ryddig regnskapsoversikt.  

 

Regnskapsfører for menighetsrådet, Odd Jostein Håpnes fikk applaus for det gode arbeidet han utfører. 

 

Vedtak:  Regnskapet for 2014 godkjennes.  

 

Årsmøtets ordskifte inneholdt i tillegg noen innlegg som ikke knyttes til årsmelding eller regnskap. 

Direkte innspill til menighetsrådet er referert under: 

 

Hans Skotvold: 

 

Har et ønske til menighetsrådet. Skotvold ønsker at det legge mer til rette for direkte respons 

fra menigheten i forbindelse med gudstjenestene. Å legge til rette for samtale i forb. med 

kirkekaffen om bl.a. dagens preken eller tema fra gudstjenesten kunne vært et fint tiltak. 
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Jan Horg: 

 

Oppfordrer menighetsrådet til å gi god og nok informasjon om valget til høsten. Spesielt viktig 

er dette for mange eldre som ikke finner informasjon på internett selv. Lokalaviser er en viktig 

informasjonskanal som bør benyttes.  

 

Med erfaringene fra prosessen rundt sist menighetsrådsvalg som bakgrunn, ønsker Horg å 

komme med noen oppfordringer foran årets valg. 

 

 Søk å få kompetente folk som er dyktige på ledelse og administrative oppgaver inn i 
rådene.  

 

 Unngå å kun ha minimumsantall av kandidater på nominasjonslisten. Helst så mange 
som mulig. 

 

. 

 
 

Rett protokoll bevitnes: 

 

 

Sissel Nervik Fløttum      Jon Roar Bruholt 


