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Kopervik 23.02.2018
Møtebok Kopervik menighetsråd 2015-2019
Møtedato: 22.02.2018
Møtetid:
kl. 18:00
Møtested: Kirken (Møterom 1)
Til stede:
Svein Magnus Munkejord, Kristian Støle, Elin Ørn Toskedal, Siri Nærum Lundberg, Erlend Endresen, Hild
Jorunn Olsen, Bjørn Egil Hatteland,Corneille Mugemankiko.
Meldt forfall:
Celina Valderhaug, Kristin Elisabeth Servan, Merethe Endresen. Harriet Svanhild Elise Dale, Aud Marit
Utseth.
Innkalling og referat fra forrige møte ble godkjent.
Saker
Sak 009/18 Referatlisten 22.02.2018
Vedtak:
Referatlisten refereres og godkjennes for følgende punkt:
1. Referenter på menighetens årsmøte er Åshild Koch og Alf Petter Fosse.
2. Medlemmer i komite for orgelinnvielsen 10.juni er kantor Øystein Bredal, Hild Jorunn Olsen
(MR) og Åse Skogland Munkejord (orgelkomiteen).
3. 22.Mai arrangeres menighetens sommeravslutning. Arrangementet organiseres som i 2017
da Barne-og ungdomsutvalget hadde ansvar for planlegging og gjennomføring. Alle
aktiviteter var invitert og mange var del av programmet. (TenSing, speider, Krik,
barnegospel, Kopervik gospelkor o.fl)
4. 9.Sept planlegges sponsorløp i forbindelse med høstens konfirmantpresentasjon.
5. Det er behov for flere praktiske dugnadsgrupper / «husgrupper»:
 Husstyre som kan organisere/formidle arbeidsoppgaver til andre grupper.
 Interiørgruppe som kan komme med forslag til innredning/utsmykning av kirkebyggets
mange rom. Denne gruppen har foreløpig tre medlemmer. Disse hadde sitt første møte
tirsdag 6.februar.
 Pynte/ryddegruppe i forbindelse med jul. Siden dette er arbeidskrevende, vil det være
fornuftig med en egen gruppe til dette arbeidet.
6. Planlagte trosopplæringstilbud i 2018:
Dåpssamling/dåp/babysang for nyfødte (0 år), «Krøllekveld» for 2-åringer, «Skapelsen»
for 3-åringer, «Kirkerottene» for 5-åringer, Dåpsskole for 6-åringer, «Tårnagenthelg» for
9-åringer, «Miljøagenter» for 10-åringer, «Dragekjemperne» for 11-åringer, «Lys
Våken» for 12-åringer, Konfirmasjon for 14-åringer, Milk for 15-åringer.
7. Det investeres i infoskjerm som plasseres i Kirketorget utenfor menighetssalen. Det er
opprettet kontakt med Ucom Telenor AS på Norheim som er leverandør av
infoskjermløsninger i KNIF. Pris i tillegg til startutgifter er kr.99/mnd.
8. Menighetsrådet har mottatt en henvendelse fra Geir Toskedal på vegne av Kirkens SOS i
Rogaland.
9. Menighetsrådet har mottatt en forespørsel fra årets 17.mai komite v/Marit Dale som spør
om det er interesse i menigheten for å arrangere frokost for deltakere i morgenprosesjonen.
Menighetsrådet er i utgangspunktet positiv til forslaget.

Sak 010/18 Besøk av staben våren 2018
Vedtak:
Informasjon fra staben tas til orientering.

Sak 011/18 Utleie til overnatting. Generelle regler
Vedtak:
Kirkehuset skal kunne brukes til overnatting når søknad foreligger og fastsatte kriterier er oppfylt.
Videre saksbehandling skjer i neste møte.

Sak 012/18 Budsjett for 2018
Vedtak:
Driftsbudsjett og investeringsbudsjett for Kopervik menighetsråd 2018 godkjennes.

Sak 013/18 Søknd om øk.støtte til ungdomslederkures 2017/2018
Vedtak:
Søknad om øk.støtte til ungdomslederkurs for skoleåret 2017/18 imøtekommes med flg:

Liv 1: kr. 2500,- pr.deltaker
Liv 2: kr. 800,- pr.deltaker
Liv 3: kr. 700,- pr. deltaker.
Totalt kr. 10.000 + 2400 + 700 = kr. 11.100
Sak 014/18 Statistikk 2017
Vedtak:
Statistikken tas til orientering. Evaluering og sammenligning med tidligere år blir et tema på
strategisamlingen med MR og stab.

Sak 015/18 Menighetens årsmelding for 2017
Vedtak:
Menighetsrådets årsmelding for 2017 godkjennes

Sak 016/18 Planlegging av strategisamling 05.april 2018
Vedtak:
Plan for strategisamling med menighetsråd og stab har som hovedtema: «Utvikling av
strategiplanen. Nye muligheter i ny kirke.» Det rettes fokus mot gudstjenesten og hovedpunkt 1 og
2 i strategiplanen.
Kirkeverge Kjetil Osnes Bøe er fasilitator. HJO og SL har forberedende møte med fasilitator.

Sak 017/18 Frivillighetsfest 2018
Vedtak:
Vedtak:er flyttet til sak 018/18.

Sak 018/18 Arrangementskomiteen 2018
Vedtak:
Arrangementskomitéer for 2018
Arrangement:
Årsmøte søndag 4.mars, kl.12.30
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
tirsdag 20.mars
Felles sommeravslutning i kirken: 22.mai
2018.
Høstbasar lørdag 29.sept 2018, kl.13-15

Frivillighetsfest torsdag 1.nov 2018

Ansvar:
AU
MR+konfirmanter+konfirmantforeldre. Oppsett
med fordeling av arbeidsoppgaver er vedtatt
og distribuert.
Komité: Barne-og ungdomsutvalget
Komité (5 medlemmer): Siri sammen med
medlemmer fra Husgrupper, Barnegospel,
Babysang og Barne-og ungdomsutvalget (BU)
BU oppfordres til å delta med to medlemmer .
Komité:Solveig Leikvoll, Åse Eiksjø, Kristin
Servan, Merethe Endresen.

Sak 019/18 Gjennomføring av nattverd i ny kirke
Vedtak:
Ved nattverdutdeling vil en vanligvis bruke 2 stasjoner. Utdelingsformen vil være intinksjon, men på
noen gudstjenester vil den ene stasjonen være knefall ved alterringen.

Sak 020/18 Program for minifestival 2018
Vedtak:
Kopervik menighetsråd gir i utgangspunktet, sin tilslutning til fremlagt program for kirkens
«minifestival 2018».
Det er reist spørsmål i MR til billettprisen for søndagens konsert.
Sak 021/18 Forslag til nytt navn og mandat for kirkeinnvielseskomiteen
Vedtak:
Kultur i Kopervik kirke (KIKK) –mandat
KIKK skal lage en kirkelig, kulturell årsplan med fokus på utadrettet aktivitet med appell til hele
Koperviks befolkning. Målet er å bringe mennesker inn i kirken på tvers av ideologiske, kulturelle
og religiøse ulikheter. Programmet kan legge til rette for årlige markeringer og ellers omfatte
arrangement i løpet av året. KIKK lager forslag til program- og økonomiplan som leggers fram for
MR en til to ganger pr. år.
Andre arrangement som kan komme i konflikt med årsplanen må avklares mellom KIKK og MR.
Sokneprest og kantor er medlem uten møteplikt i KIKK i egenskap av sin rolle som godkjenner av
innhold i musikk/tekst.
Stabsmedlemmer er ressurspersoner som kontaktes og innkalles til møte ved behov.
Minst en representant fra MR er medlem i utvalget. Utvalget konstituerer seg selv.
KIKK kan opprette koordinerende underkomiteer ved behov som teknisk komite,
arrangementskomite.

Sak 022/18 Henvendelse fra Vebjørn Sand
Vedtak:
 Menighetsrådet stiller seg positiv til henvendelsen om å ta imot Pop-up utstilling av Vebjørn
Sand.
 Uke 10 er et aktuelt tidsrom.
 Det forutsettes at det oppnås enighet om en akseptabel godtgjørelse, min. 2000 kr/dag.
 Det forutsettes at utstillingens åpningstider koordineres med aktivitetene som pågår.

Sak 023/18 Driftsregnskap 2017
Vedtak:
Regnskap for Kopervik menighetsråd 2017 godkjennes.
Regnskapsmessig overskudd kr. 1 024 822,78 avsettes til disposisjonsfond.

For Kopervik menighetsråd 2015-2019

Inger Marie Dagsland
Adm.leder

