
Referat fra Berg menighetsråd 24. januar 2019 kl 20.00-22.00 
 

Tilstede: Lise Brækken, Janne Marlén Masdal, Trude Hogstad Welde, Eivind Almaas, Torunn 

Rottem Riiber, Inger Johanne Seland, John D. Larsen, Bergljot Svanholm, Janne 

Marlén Helgason Masdal. 

 

Sak 01/2019 Godkjenning av innkalling og referat.  

Vedtak: Innkalling og referat godkjennes 

 

Sak 02/2019  Felles menighetsråd med Strindheim og Strinda 

Vedtak: Berg menighetsråd setter pris på samarbeidet vi allerede har og ønsker i 

fortsettelsen et enda nærmere samarbeid med Strinda og Strindheim, - felles stab, 

felles utvalg og felles menighetsrådsmøter én gang i semesteret. Men vi ønsker ikke å 

gå inn i felles menighetsråd fra høsten 2019. Det er fordi Berg menighetsmøte var 

tydelig i sin anbefaling til menighetsrådet: 15 stemmer mot sammenslåing, 4 for. 

Vi ser at utviklingen i kirka går i retning stor-menigheter, men ønsker i kommende 

valgperiode å se hvilke erfaringer de gjør som prøver ut ordningen med felles 

menighetsråd denne perioden.  

Vi ber om å få fortløpende og god informasjon fra KF om utviklingen sånn at vi kan 

formidle denne videre til menigheten. 

 

Sak 03/2019 Årshjul for menighetsrådsmøtene  

 Vedtak: Menighetsrådets møter våren 2019: 

12/2 Årsregnskap, forberedelse til årsmøte 

14/3 Bjørn Vevang inviteres. Tema Handlingsplanen og det musikalske arbeidet og 

kulturkveldene 

11/4 Torunn Karlsen inviteres. Tema Handlingsplanen og barne- og 

ungdomsarbeidet, inkl. konfirmantarbeidet. (Alternativt Ingun Bøe / diakonien.) 

14/5 Børre Rindal inviteres. Tema Handlingsplanen og trosopplæring for voksne. 

 

Sak 04/2019 Valg av menighetsråd høsten 2019  

Menighetsrådet er valgstyre og ansvarlig for gjennomføring av valget. Vi må 

oppnevne nominasjonskomité som leverer forslag til kandidater til MR.  

Vedtak: Menighetsrådet oppnevner Inger Johanne Seland til nominasjonskomitéen. 

Tre andre ble foreslått og forespørres av Inger Johanne og Bella. 

 

Sak 05/2019 Kandidater til Ungdomstinget  

Vedtak: vi sender minst to representanter og ber soknepresten finne egnede 

kandidater. 

 

Sak 06/2019 Eventuelt: Eivind Almaas ber om fritak fra menighetsrådet f.o.m sommeren 2019.  

Vedtak: Fritak innvilges, Janne Marlén Masdal går inn som fast medlem i rådet. 

Inger Johanne og Bella lager et utkast til offerplan for 2019. 

 

 

Ref Bergljot Svanholm 


