Referat menighetsrådsmøte - Metodistkirken på Sotra
Tilstede: Eirik, Tom, Sissel, Vetle, Christin, og Øistein
Forfall: Roar
Sekretær: Christin
Tid: 06.02.18 kl 20.00
Sted: Hos Eirik
__________________________________________________________________________________

2. Godkjenning av referat:
Merknader:
• Vi har fått invitasjon fra Centralkirken til deres 100 års fest 18.mars.
• Tom har sendt søknad til Sparebanken Vest om kr 5000 til myldredag. Vi vil få svar i
juni.
• Tom vil se på frivillighetsportalen.
Vedtak:
Referat godkjent med de merknader som fremkom i møtet.

3. Økonomi
Kasserer har opprettet ulike sparekontoer for menighetens midler. Se egen mail fra Øistein.

4. MBU.
• Det er kommet forslag om at Metso skal melde oss inn i MBU – metodistkirkens
barne og ungdomsforbund.
• Flere av menighetsrådets medlemmer har en gammel og vanskelig historie angående
dette. Mange innspill om hvorfor vi ikke ønsker innmelding.
Vedtak: Vi trenger ny informasjon fra MBU. Hva forplikter vi oss til ved å melde oss inn? Hva
kreves? Hva er kravene til midlene MBU mottar fra det offentlige? Eirik innhenter
informasjon fra Christel på MBU kontoret til neste møte. Saken settes på sakslisten igjen
neste møte.

5.Fader vår vs. Vår Far?:
Vedtak: Vi endrer til Vår Far. Tom informerer Gudstjenestelederne om dette.

6. Mydremandag:
Det kommer mange på Myldredag. Mellom 70 og 90 de siste gangene.
Vi trenger flere voksne ledere. Viktig at nye ledere blir informert om hva som blir forventet.
Sissel lager en avkrysningsliste for oppryddingen.

7. Alpha- konferansen:
Tom vil samle de som var med på konferansen for å dele sine erfaringer og komme med et
forslag til MR.
8. Eventuelt
• Bedre informasjon til menighetens medlemmer. Tom vil legge ut referat fra MR
etter at de er godkjent, på Metsos hjemmeside.
• Årshjul: saken utsettes til neste møte.
• Sak til neste møte: Ny kommune, hva med Metso?

Møteplan
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

