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REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 5. DESEMBER, KL.18.00 – 19.00 
Møtet ble avholdt hjemme hos sokneprest Rolf Erik Hanisch og hans kone, Hilde Gunn 
Sletten.  
 
Tilstede: Jan Georg Ribe (leder), Kristin Aarsland (nestleder), Rolf Erik Hanisch (sokneprest) 
Line Mastad, Else Breilid Svendsen, Signe-Brit Kåsi, Lars Ivar Gjørv, Øistein Vigemyr, Haakon 
Ekberg og Åsne-Louise Halvorsen (sekretær). 
 
Forfall: Eyvor Skogesal Digranes, Elin Wikstøl og Mats Nesmann.  
 
Staben i Randesund menighet kom kl. 19.00 og det ble resten av kvelden satt av tid til 
juleavslutning med mat. 
 

SAKER: 
69/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. 
 
 
70/18  Godkjenning av referat fra 14.11.18 

Vedtak: Referatet godkjennes. 
 
 
71/18  Budsjett til menighetsfest, ref. sak 41/18 
  Vedtak: Saken utsettes til 23. januar 2019. 
 
72/18  Forslag til budsjett for 2019 og bruk av menighetens fond. 

Forslag til budsjett for 2019 og en oversikt over fondene Randesund menighet 
har pr. i dag ble presentert for menighetsrådet. 
Vedtak: Budsjettet ble vedtatt.  
 
 

73/18  Nominasjonskomité. 
Det har kommet innspill til vedtak i sak 62/18 vedrørende valg av 
nominasjonskomité. Tilbakemeldingen går ut på at det ikke er gunstig å ha 
ansatte i menigheten i nominasjonskomitéen. Det anbefales at de ansatte 
som ble foreslått, erstattes av nye medlemmer. Menighetsrådet bør snarest 
komme i gang med å rekruttere kandidater til nytt menighetsråd.  
Vedtak: Jan Georg Ribe (leder i MR), Kristin Aarsland (nestleder i MR) og 
Haakon Ekberg utgjør nominasjonskomitéen pr. i dag. Menighetsrådet ønsker 
å finne én til to kandidater ekstra til nominasjonskomiteen. 



Nominasjonskomitéen begynner sitt arbeid senest 1 mars, som er frist for å 
foreslå kandidater til nominasjonskomitéen. Nominasjonskomitéen leverer 
forslag til liste til det nye menighetsrådet innen 30. april.  

 
 
74/18  Eventuelt. 
74/18-1 Behov for ekstraoverføring av penger til Mustamäe menighet i Tallinn. 

5. desember fikk daglig leder, Åsne-Louise Halvorsen, en melding fra ett av 
medlemmene i misjonskomitéen; Anna Eldhuset. Det viser seg at presten i 
menigheten i Mustamäe ikke har penger å bruke på de eldre nå før jul.  
Vedtak: Kr. 10 000,- overføres direkte til menigheten v/Tiina Klement.   

 
 
 
Jan Georg Ribe    Åsne-Louise Halvorsen 
Leder     Sekretær 


