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Godkjenning av innkalling og saksliste 

26/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020 26/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 

 
Godkjenning av protokoll 

27/20 Godkjenning av protokoll fra møte 3.mars 2020 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020 27/20 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Vedlagte protokoll fra møte 3.mars 2020 godkjennes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 
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Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Vedlagte protokoll fra møte 3.mars 2020 godkjennes. 
Enstemmig vedtatt. 

 
Saker til behandling 

28/20 Etiske retningslinjer for ansatte og fellesrådsmedlemmer 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020 28/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Tønsberg kirkelige fellesråd starter prosessen med å etablere etiske retningslinjer for 
ansatte og folkevalgte i Fellesrådet. Partssammensatt utvalg skal uttale seg om 
retningslinjene før Fellesrådet fatter endelig vedtak. Saken kommer opp på neste 
mulige møte. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Tønsberg kirkelige fellesråd starter prosessen med å etablere etiske retningslinjer for 
ansatte og folkevalgte i Fellesrådet. Partssammensatt utvalg skal uttale seg om 
retningslinjene før Fellesrådet fatter endelig vedtak. Saken kommer opp på neste 
mulige møte. 
Enstemmig vedtatt. 

 

29/20 Søknad fra Våle kirkekor om økonomisk støtte 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020 29/20 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Tønsberg kirkelige fellesråd gir kr. 25 000,- til Våle menighetsråd til kirkemusikalsk 
arbeid og sender søknaden fra Våle kirkekor for behandling der. 
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Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020: 

 
Møtebehandling 

 
Votering 

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Tønsberg kirkelige fellesråd gir kr. 25 000,- til Våle menighetsråd til kirkemusikalsk 
arbeid og sender søknaden fra Våle kirkekor for behandling der. 
 

 

30/20 Vedtak om finansiering av diakonstillingen knyttet til Våle, 
Ramnes, Undrumsdal, Fon og Vivestad menigheter 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020 30/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Tønsberg kirkelige fellesråd vedtar finansieringsplanen for Diakonstillingen i Våle, 
Ramnes, Undrumsdal, Fon, Vivestad og Revetal menighet slik den fremkommer i 
saksframlegget. De 5 menighetsrådene og Revetal menighet utnevner snarest en 
person som skal sitte i adhoc gruppen som skal utforme utlysningsteksten. Denne 
gruppen utpeker også en person som skal være med i intervju- og innstillingsgruppen 
for denne diakonstillingen. Følgende person tar initiativ til første møte: 
 
............................................................ 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020: 

 
Møtebehandling 

Etter forslag fra Petter Holm ble ordet «hver» satt inn i linje fire foran ...som skal sitte 
i adhocgruppen.... Videre ble det foreslått på møtet at Domprost Marta Botne skulle 
ta initiativ til første møte når medlemmene er oppnevnt. 
 
Votering 

 
 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Tønsberg kirkelige fellesråd vedtar finansieringsplanen for Diakonstillingen i Våle, 
Ramnes, Undrumsdal, Fon, Vivestad og Revetal menighet slik den fremkommer i 
saksframlegget. De 5 menighetsrådene og Revetal menighet utnevner snarest en 
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person hver som skal sitte i adhoc gruppen som skal utforme utlysningsteksten. 
Denne gruppen utpeker også en person som skal være med i intervju- og 
innstillingsgruppen for denne diakonstillingen. Følgende person tar initiativ til første 
møte: Marta Botne. 
Enstemmig vedtatt. 
 

 
31/20 Sak fra Søndre Slagen menighetsråd om finansiering av 
diakonstilling i menigheten 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020 31/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Tønsberg kirkelige fellesråd videresender søknaden om nye diakonimidler slik det 
fremkommer i brev fra Søndre Slagen menighetsråd til Tunsberg Bispedømmeråd. 
Tønsberg kirkelige fellesråd vil ikke jobbe for at eksisterende diakonmidler skal deles 
mellom alle områder/ menigheten som har diakon, 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020: 

 
Møtebehandling 

Brevet fra Søndre Slagen menighet forelå ikke til møtet. 
 
Votering 

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Tønsberg kirkelige fellesråd videresender søknaden om nye diakonimidler slik det 
fremkommer i brev fra Søndre Slagen menighetsråd til Tunsberg Bispedømmeråd. 
Tønsberg kirkelige fellesråd vil ikke jobbe for at eksisterende diakonmidler skal deles 
mellom alle områder/ menigheten som har diakon. Brevet/ søknaden fra Søndre 
Slagen menighet sendes til medlemmene i Tønsberg kirkelige fellesråd til orientering 
før det sendes til Tunsberg bispedømmeråd. 
Enstemmig vedtatt. 
 

32/20 Åpen post 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020 32/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Ingen forslag til vedtak. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020: 



 6  

 
Møtebehandling 

Dette møtet ble avholdt ved å bruke programmet wherby.com. Hvis det er ønskelig 
for menighetsrådene å ha slike digitale møterom på denne plattformen kan 
kirkevergene opprette egne rom for det enkelte menighetsråd.  
 
Votering 

 
Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Ingen forslag til vedtak. 
 

 
Orienteringssaker 

33/20 Orienteringer 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020 33/20 

 
Forslag til vedtak 
 
Intet vedtak skal fattes. 
 
Møtebehandling i Tønsberg kirkelige fellesråd 21.04.2020: 

 
Møtebehandling 

Kirkevergen orienterte også om at det brukes noe midler fra Fellesrådet for å 
streame/ filme innspilling i Domkirken. Det er ikke budsjettert med dette. Tunsberg 
biskop har gått ut og oppfordret spesielt Domkirken og Bragernes kirke om å lage 
gudstjenester som kan legges ut på nettet. Dette bør være av en god kvalitet. Ingen 
merknader til dette fra fellesrådsmedlemmene og vi fortsetter med dette. 
 
Votering 

Tønsberg kirkelige fellesråds vedtak  

Intet vedtak skal fattes. 
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