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Møtereferat 

Utvalg: Slagen menighetsråd 

Møtested: Digitalt 

Dato: 17.3.2021 

Tidspunkt: 

 

Kl 18.00 – 20.00 

  

Til stede: Elin-Merete Fortuck, Ingjerd Nordstrand, Størk Heggdal, Helge Haga, Tove Kværne Rise 

og Jon Randby 

Forfall: Magne Bjørnereim 
Referent: Ingjerd Nordstrand 

 

SAK 23/21 Godkjenning av innkalling og referat 

  Innkalling og referat godkjent. 

 

Kommentar til forrige referat: Sak 19/2: Vinduer skal byttes i Slagen kirke, ikke Eik kirke som det 

stod i referatet.  

Ny rutine i forbindelse med referat trådte i kraft etter forrige møte, og fungerer godt enn så lenge.  

 

SAK 24/21 Økonomi v/Jon Randby 

Årsregnskapet til Ut til alle – menighetsbladet viser et underskudd på ca 36.000 kr fra 2020.  

 

Årsregnskapet til Slagen Menighet gjennomgås og MR tar regnskapet til etterretning. Årsregnskapet er 

ikke revidert enda, men revisjon vil forekomme om ikke så lenge.  

Driftsregnskapet viser inntekter på 14.500, og kostnadene viser så langt 3.800 kroner.  

 

Se vedlegg 1-4.  

 

SAK 25/21 Brekke Naturbarnehage   

Kompensasjon til styret i Brekke Naturbarnehage etter forespørsel på mail til MR-leder: Det har over 

en lang periode vært mye jobb for styret, og ikke minst styreleder, i Brekke Naturbarnehage.  

Når det kommer til den økonomiske driften tilfaller dette barnehagen, og MR mener da at det er 

barnehagen selv som må dekke en kompensasjon til styreleder. MR mener at dette er en sak for 

generalforsamlingen i barnehagen, og ber styret om å melde inn denne saken til dette.  

 

MR er positive til at det gis en kompensasjon til styreleder, og ønsker at dette tas opp videre i 

generalforsamlingen til Brekke Naturbarnehage.  

 

Avskjed med daglig leder i Brekke Naturbarnehage: Barnehagen markerer en avskjed for Ingvild 

Antohnisen i samarbeid med styret. De ansatte i barnehagen med barnegrupper vil markere avskjeden 

til Ingvild.  

Ingvild har siste arbeidsdag 19. mars, og MR ønsker å gi en hilsen til Ingvild og takke for innsatsen 

som er lagt ned i barnehagen de siste årene.  

Ingjerd Nordstrand ordner en blomst fra Gjennestad og sender dette hjem til henne.  

 

Ny ansettelse i barnehagen: Joakim Hjelm-Johnsen er ny ansatt som daglig leder i Brekke 

Naturbarnehage.  
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Bibelord/tavle på veggen i hovedrom: På grunn av besøksrestriksjoner henger fortsatt tavlen oppe på 

veggen, og det er fortsatt noe møbler og utstyr igjen i bygget. Dette blir hentet ut så snart det er mulig.  

 

Status: Salget av Brekke Naturbarnehage er gjennomført og økonomien er ryddet opp i.  

 

SAK 26/21 Innkjøpsliste   

Det er kommet inn et ønske fra Daniel Waka og Kristine Lillevik om å lage en liste over det som er 

kjøpt inn på Trosopplæringsbudsjettet av MR. Størk Heggdal og Ingjerd Nordstrand følger opp dette 

og lager en liste og sender dette over til Daniel og Kristine. 

 

Se vedlegg 5 og 6.  

                      

SAK 27/21 Biljardbord og montering 

Størk Heggdal følger opp denne saken angående montering av dette, og ordner også pianohjul slik at 

vi har mulighet til å flytte på bordet når det trengs.  

 

SAK 28/21 Kantor: status ansettelsesprosess 

Det er 3 personer som er intervjuet, men MR vet ikke noe mer om tidsrammene rundt dette. 

MR opplever det som beklagelig at vi ikke har fått vært representert under den siste delen av intervju-

rundene.      

               

SAK 29/21 Dato konfirmasjon  

MR vedtar at konfirmasjonsdatoene settes til 19. og 26. september, klokka 10.30 og 12.30 begge 

dagene.  

 

SAK 30/21 Menighetens årsmøte 

For tiden er det ikke lov, av smittevernhensyn, til å holde fysiske gudstjenester – hverken ute 

eller inne (i denne omgang frem til 6.april). Dermed kan vi heller ikke møtes fysisk til 

menighetens årsmøte nå. MR ønsker å utsette årsmøtet til vi kan samles fysisk. Hvis dette 

ikke er mulig innenfor eventuelle frister vi er pålagt, arrangerer vi årsmøtet digitalt. Jon og 

Helge har ansvar for å få klarhet i dette til neste MR-møte. 
 

SAK 31/21 Diverse/eventuelt/ymist anna 

 

Ut til alle:  

Menighetsbladet står litt på «vent» akkurat nå. Det er Margrete som har tatt på seg ansvaret 

for at bladet har blitt gitt ut, og hun er i studiepermisjon nå. Helge har snakket med stab og de 

to frivillige som står oppført som redaksjon. De to frivillige er klare til å være med og bidra 

når vi eventuelt har en som vil ta hovedansvaret for at bladet blir gitt ut. Pr. dags dato har vi 

ingen som har ønske om påta seg denne oppgaven. 
 

Andakter på Facebook: 

Andakter som blir lagt ut på Facebok blir nå annonsert i avisene.  

 

Tidspunkt MR-møter:  

MR vedtar at møtene fremover vil være fra klokka 18.00-20.00.  

 

Godkjenninger i etterkant av MR-møtet:  

MR har fått tilsendt og forelagt dokumenter i etterkant av vårt møte, og har godkjent dette i 

etterkant.  

 

SAK 32/21 Godkjenning av årsregnskap 2020 
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Årsregnskap godkjennes og oversendes revisor.  

Årsregnskapet viser et mindrforburk/overskudd på kr. 164.299,- før revisjon.  

Vedtektsdatoen for årsregnskapet er 23.3.2021 

Se vedlegg 1. 

 

SAK 33/21 Årsmelding Slagen Menighet 

 

MR godkjenner og vedtar Årsmeldingen til Slagen Menighet.  

Vedtektsdatoen for årsmeldingen er 23.3.2021 

 

Se vedlegg 7. 
 

 

 

 
 


