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INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 2. SEPTEMBER KL. 19.00
ÅPNINGSORD: Åsne-Louise Halvorsen
SAKER:
48/20

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

49/20

Godkjenning av referat fra 17.06.20
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.

50/20

Diakoniutvalget besøker menighetsrådet
Status fra diakoniarbeidet v/Anne Eidjord og Marianne Gilje Løining

51/20

52/20

Orienteringssaker
1. Sommer i Søm kirke v/Åsne-Louise Halvorsen
2. Lunsjkonserter i sommer – se vedlegg fra Martin Pearson
3. Orientering fra stab
4. Orientering fra årsmøtet
Fast støtte fra Bispedømmerådet til diakonistilling i Randesund mgh., 50%
I flere år har vi søkt om støtte til diakonstillingen i Randesund menighet, som
hittil har vært 90% finansiert via givertjenesten og 10% finansiert via
kommune/Fellesråd og enkelte år har det kommet en mindre sum til dette.
Søknaden som ble sendt i 2020 fikk positivt svar og bispedømmet vil nå dekke
50% av diakonistillingen, inntil kr. 400 000,-. Det ble i søknaden lagt vekt på at
menigheten har et stort arbeid innen diakoni og at behovet for økt
stillingsressurs med fokus på diakoni øker på grunn av økt tilflytting til bydelen
og også Strømmehaven og samarbeidet mellom menighet og de nye
omsorgsboligene der. På grunn av denne permanente støtten som gjelder fra
2020, løses det ut tilsvarende sum fra givertjenesten. Se vedlagte dokument i
saken.

53/20

Prosjektstilling administrasjonssekretær
Som en prøveordning i 6 md. engasjeres en person via NAV til å følge opp
sekretær- og resepsjonsoppgaver i samarbeid med daglig leder. For å kunne
tilby bydelen bedre mottak i telefon, mail og i døra og møte den økte
aktiviteten i menigheten, skal denne personen tre støttende inn og avlaste
spesielt daglig leder og ha en utadrettet profil i kontorlandskapet.
Prosjektstillingen er 50% og lønnsmidler fra NAV vil følge prosjektstillingen,
tilsvarende 60% av utgiftene. 40% av lønnsutgiftene betales av menighet,
tilsvarende ca kr. 100 000,-.
Forslag til vedtak: Det engasjeres en person via NAV i første omgang i 6
måneder som en prosjektstilling mht. administrative sekretær- og
resepsjonsoppgaver. 40% av lønnsmidlene dekkes av menigheten.

54/20

Vipps i givertjenesten
Vipps er nå kommet med nye muligheter, blant annet med faste trekk
(månedlig, halvårlig, osv.) Om vi velger en slik løsning kan vi tilby
engangsbetaling for de som ønsker det, faste trekk i begrenset tidsrom (f.eks.
1 år). Dette er en mer aksjonspreget løsning enn vår vanlige givertjeneste. Det
vil kreve oppfølging og om vi velger ProFundo til dette formålet, vil det
medføre en etableringskostnad på kr. 12 000,- og et månedlig gebyr på ca kr.
350,-. Det er tilbudt en anonym gave i denne forbindelse og som vil dekke kr.
6 000,- av etableringen, hvis menighetsrådet ønsker løsningen etablert.
Forslag til vedtak: Bruken av VIPPS godkjennes som foreslått.

55/20

Menighetens julemesse
Kirkeringene v/Åshild Wergeland har tatt kontakt angående menighetens
julemesse med et ønske om samarbeid, nytenkning og eierskap fra hele
menigheten. Hvordan kan menighetsrådet følge opp dette?

56/20

Strategiarbeid – neste steg
Leder for MR innleder med støtte fra soknepresten.

57/20

Eventuelt

Øystein Sannarnes
Menighetsrådsleder

Åsne-Louise Halvorsen
Daglig leder

