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Referat fra menighetsrådsmøte (MR), onsdag 19. april 2017, kl. 19.30 
 
Tilstede: Jan Georg Ribe, Eivind Martinsen, Signe Brit Kåsi, Mats Nesmann, Øistein 
Vigemyr, Else Breilid Svendsen, Haakon Ekberg, Kristin Aarsland (kom kl. 20.00) og 
Åsne-Louise Halvorsen (sekretær).  
 
Åpningsord ved Åsne-Louise Halvorsen. 
 
SAKER: 
 
35/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  
 
36/17  Godkjenning av referat fra 21. mars 2017 

Vedtak: referatet godkjennes, men navn på de tilstedeværende må inn i 
referatet.  

 
37/17 Strategiplanlegging videre 
 Vedtak: Det arrangeres møte med MR og stab for videre drøftinger, 

foreslått dato onsdag 7.juni i forbindelse med sommeravslutningen. Vi 
utfordrer alle til å komme med 3 hovedsatsingsområder. Nestleder 
Kristin Aarsland leder drøftingene. 
 

38/17  Menighetsfest – vurdering av frekvens. 
Vedtak: Det arrangeres fest om et år, ca. 17. mars 2018. Daglig leder 
kontakter Egil Svartdahl som aktuell taler for festen og gudstjenesten 
dagen etter.   

 
39/17  Veikirke.  

Daglig leder orienterte om veikirke i Søm kirke. Veikirkeomiteen kunne 
ønske at en fra menighetsrådet blir med i arbeidet for både veikirke og 
kunstutstillingen. Gjerne en med kunstinteresse. Menighetsrådet tok 
orienteringen og ønsket til etterretning. 
 

40/17  Kunstutstilling  
Drøfting av rammer for kunstutstillinger i kirken. Det forelå forslag til 
statutter for kunstkomitéen.   
 
Vedtak. De mottatte statutter for kunstutstilling i Søm kirke godkjennes 
av menighetsrådet, med to mindre rettelser.  



 
41/17 Ny valglov i kirken 
 Menighetsrådsleder orienterte om Forslag til nye regler for valg av 

menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet - Høringsnotat 27. mars 
2017. Kortversjon med hovedproblemstillingene i høringen ble 
gjennomgått. 

 
 Menighetsrådet legger ut sitt høringsnotat innen 14. juni 2017. 
 

1. Overordnede problemstillinger  
a. Flertallet i menighetsrådet går inn for løsning 3: 

Kombinasjonsvalg i alle bispedømmer i. 
2. Flertalls- og forholdstallsvalg 

a. Menighetsrådet mener at løsning nr. 3 kan være den mest 
hensiktsmessige ordningen videre. Menighetsrådet mener 
videre at lovens krav om antallet medlemmer, bør kunne 
oppfylles ved å åpne for suppleringskandidater. 

3. Tilskuddsordning for finansiering av nomeringsgrupper 
a. Menighetsrådet går inn for alternativ 2; tilskuddsordning 

hvor nomineringsgrupper og andre aktører kan søke 
Kirkerådet eller valgrådet om midler. 

4. Personvalgregler internt på listene 
a. Flertallet i menighetsrådet mener at kun positive 

virkemidler er det som bør vektlegges og ønsker at 
strykninger ikke skal gjelde ved personvalg internt på 
listene. 

b. Ingen sperregrense bør forekomme. 
c. Ordning med stemmetillegg ønskes ikke innført. 

5. Manntall 
a. Menighetsrådet går inn for skjæringsdato 30. juni i 

valgåret. 
6. Valg av medlemmer til menighetsråd og valg av leke medlemmer 

til bispedømmeråd og Kirkemøtet 
a. Vi er enige i navnevalget «Felleslisten».  
b. Menighetsrådet er enig i at nåværende ordning for antall 

kandidater på listeforslaget videreføres. 
c. Trykking av stemmesedler er ønskelig at foretas lokalt. 
d. Menighetsrådet er enige om å fortsette ordningen om å 

kunne gi maks 3 kandidater tilleggsstemmer.  
e. Menighetsrådet støtter forslaget om å videreføre 

velgernes adgang til å gi listestemmer. (4.3.5) 
7. Forhåndsstemmegivningen 

a. Menighetsrådet støtter at dagens ordning videreføres. 
(4.4) 

8. Tidspunkt og sted for valg. Stemmegivningen på valgtinget. 
a. Menighetsråd støtter Kirkerådets forslag om å stramme 

inn kravet om hemmelig valg.  
9. Konsekvenser for kjønn og likestilling. 

a. Menighetsrådet støtter at prinsippene for dagens ordning 
videreføres. 

 



  

42/17 Representant i Fellesmøtekomiteen 
  Vedtak: saken utsettes til neste møte. 
 
43/17 Enter søker om støtte til tur med NMSU til Estland, slik de fikk sist 

år. Se sakspapirer. 
 Vedtak: Saken utsettes til neste møte.  
 
44/17 Orienteringssaker 
 
44/17-1 Ny vikar for diakon.  
 Vedtak: Må tas opp som sak i neste menighetsråd.  
  
 
 
45/17 Eventuelt 
 
45/17 – 1 Det har ikke lykkes å finne medlem fra menighetsrådet til 

misjonsutvalget så langt. 
 
 
 
Jan Georg Ribe    Åsne-Louise Halvorsen 
Leder      Daglig leder 


