Referat menighetsrådsmøte - Metodistkirken på Sotra
Tilstede: Eirik, Tom, Roar, Sissel, Vetle, Christin, og Øistein
Forfall: Sekretær: Christin
Tid: 09.01.18 kl 20.00
Sted: Hos Christin
__________________________________________________________________________________

2. Godkjenning av referat:
Merknader:
• Ikke kommet igang med å søke om økonomisk støtte, Tom vil se på det til neste gang.
• Årshjul: settes opp som sak til neste møte
• Biskopen har dessverre ikke anledning til å komme 2. April. Tilsynspresten har takket
ja.

Vedtak:
Referat godkjent med de merknader som fremkom i møtet.

3. Økonomi
•

Budsjettforslag:
Se vedlagt budsjettforslag.
Vi ønsker samsvar mellom postene i budsjett og regnskap. Kontoene i regnskapet bør gå
igjen i budsjettet.
Vedtak:
-Budsjettet godkjennes under forutsetning av at det legges inn konto inn/ut på middag
myldredag.
-Øistein legger inn kontonummer på kontoplan.
-Vi vil sette inn 400 000 av egenkapitalen på høyrentekonto.

•
•
•
•
•
•
•
•

4. Vårens program:
Menighetsmøte hos Sissel og Endre 17.01. kl 19.30. Marit Bjørsvik kommer. Tom sender ut
invitasjon.
Tilsynspresten kommer tirsdag 17.04. Det blir da årsmøte.
Anne Kristine Turøy spiller på gudstjenesten 21.01.
Vi ønsker en familiegudstjeneste i vår. 10.juni. Sommerfest etterpå.
18.03: Centralkirken feirer 100 år. Vi ønsker å delta. Tom snakker med Dag Martin. Vi gjør en
jobb mot de som vanligvis går i Metso for å få de med oss innover.
Gjennomgang av Gudstjenesteplanen. Tom sender den ut, sammen med tjenesteinstruksene.
Søndag 13.mai: skolen opptatt. Gudstjenesten utgår til fordel for 10.05.
Kristihimmelfartsdag 10.05: Gudstjeneste hos oss, Centralkirken er invitert.

•

5.Gudstjenesteoppsettet: Den som leder Gudstjenesten sender ut oppsettet seinest onsdag.

5. Eventuelt:
•

Fader vår: Forslag om å gå over til ”Vår far”. Settes opp på sakslisten neste møte.

Møteplan
06.02.18 kl 20.00 hos Eirik
13.03. 18 kl 20.00 hos Roar
17.04.18 kl 20.00 Årsmøte hos Sissel og Endre
15.05.18 kl 20.00 hos Øistein

