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INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 16. februar kl. 19.00 i Søm kirke 

SAKER: 
 

9/22  Godkjenning av innkalling og dagsorden  
Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

 
10/22  Godkjenning av referat fra MR 26.01.22 

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes. 
 
 
11/22  Orienteringssaker 

1. Orientering fra stab.  
2. AU har bevilget kr. 25 000 til innkjøp av fotoutstyr til menigheten.  

 
 
12/22  Ny diakonvikar 
 Menighetens diakon, Marte Martilla Dybdal slutter i juni, og da er det behov 

for en ny vikar. Det er en diakonvikar i Grim som slutter i slutten av mars, og 
som da vil være mulig for oss å hente inn. Hvis vi ønsker kan han være med å 
bidra inn i satsingen på barne- og familiearbeidet mens vi formulerer 
prosjektet og lyser ut prosjektstillingen. Han vil også kunne få opplæring av 
Marte og dermed en god overgang om han blir vår nye diakonvikar. Det vil 
kunne være mulig å ansette han i en 70-100% stilling, men det avhenger av 
hvor mye vi evt. må bruke av disposisjonsfondet. En tydelig fordeling på hva 
som skal inngå i prosjektstillingen og hos diakonen er viktig.  

  
 Forslag til vedtak:  
 
  
13/22 Oppfølging av sak 63/20 - Satsing på ungdom, diakoni og familie 

I forrige MR-møte ble ideen om prosjektstilling, tidsavgrenset til 2-3 år med 
fokus på barn, familier, nye i menigheten og frivillighet drøftet. 
Forutsetningen for å lyse ut en prosjektstilling er en tidsavgrenset 
prosjektbeskrivelse. Vedlagt ligger et forslag til prosjektbeskrivelse.  

 
 Forslag til vedtak: Menighetsrådet godkjenner prosjektbeskrivelsen som 

grunnlag for en 60- 80 % prosjektstilling. Menighetsrådet ber FR lyse ut 
prosjektstillingen og en 30% ungdomsarbeidstilling.  

 
 
 
 



14/22  Budsjett 2022 
  

Forslag til vedtak: Forslag til budsjett 2022 vedtas.   
 
 
 
15/22 Oppfølging av sak 81/21 – Dag/tur for MR og stab  
 Det er nå reservert rom på Mandal Hotel fra fredag 29. april - lørdag 30. april. 

Komiteen trenger å vite om det er noen det ikke passer for, eller som ikke 
ønsker å overnatte på hotellet.  

 
 Forslag til vedtak: De det ikke passer for, eller som ikke ønsker å overnatte, 

gir beskjed til Marie Holte snarest mulig.  
 
 
16/22 Drøftingssak: Frivillighet 

Frivillighet – hvordan kan vi jobbe for å øke frivillig innstas/deltakelse i våre 
aktiviteter for barn, unge og voksne?  

 
 
17/22 Eventuelt 
   
 
 
Nils Kristian Aarsland     Marie Holte 
menighetsrådsleder     vikar for daglig leder 
 
 
Saker til neste gang: 

• Regnskap 2021 

• Revidert budsjett 2022 
 
  


