Møtebok fra møte i Gand menighetsråd
Møtedato: 16.01.2020

Møtetid: 18:30

Møtested: Undervisningsrom

Tilstede: Arve Oftedal, Astrid Falck Olsen, Astrid Harbo, Thomas Gardum, Ragnhild Mestad,
Tormod G. Rossavik, Brage Martin Norbakken
Referent: Hanne Bolstad
Vara: Erlend Mjølsnes, Arne Jonassen.
Forfall: Ole Tørring, Kjetil Tjessem
Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Sak 02/20 Godkjenning av forrige møtebok
Vedtak: Møtebok godkjennes.
Informasjons- og debattsaker:
a) Dagens situasjon. Hanne informerte.
b) Nytt fra Ganddalen menighet. Thomas informerte. Intet nytt fra fellesråd og Julebygda.
c) Strategiplan – Strategiplanarbeid for perioden skal være ferdig innen sommeren.
d) Arrangement i kirken – Menighetsråd og stab oppfordres til å drive aktiv PR.
e) Rådsledersamling på Sola 10.-11.januar – utsettes til neste møte
f) Utvalgene – Repeterer vedtak fra sak 53/19 om hvem som sitter i hvilke utvalg, og hvem
som skal ta tak i oppstart av disse.
Vedtak fra AU:
- Kirkeskyss og Møtepunkt legges ned på grunn av manglede behov.
Sak 03/20 Støtte til studentprogram
Vedtak: Tilskudd på 2000kr innvilges til Jon Olav Meling Kvamsøe til programmet Fø mine lam.
Sak 04/20 Besøk fra Kirkeverge og Prost
Prost og kirkeverge takket for MR sin rolle, og informerte om Fellesrådets ansvar.
Tre ønskede fokuspunkt for menighetene: Satsing på barn og unge (spesielt 10-14 åringer).
Øke antallet frivillige med 10%. Snakke opp menighetsarbeidet, og være tilstede - også på nett.
Sak 05/20 Besøk fra stab
Menighetsrådet ble bedre kjent med de 12 som er lønnet i Gand. De enkelte i staben informerte
om sin stilling, og om sine forventninger til Menighetsrådets arbeid og strategiplan.
Sak 06/20 Menighetsrådsleder inn i kirkebyggkomiteen
Vedtak: Menighetsrådsleder innstilles som fast medlem i kirkebyggkomiteen.
Sak 07/20 Konfirmasjonssamarbeid mellom Bymenigheten og Ganddalen menighet.
Vedtak: Menighetsrådet støtter Ganddalen Menighetsutvalg i arbeidet med å utforme et
konfirmasjonssamarbeid med Bymenigheten. Brev oversendes Bymenighetens menighetsråd.
Sak 08/20 Endring av møteplan.
Følgende to møtedatoer for 2020 endres:
2.april flyttes til 26. mars og 15.oktober flyttes til 22.oktober
Arve Oftedal
Menighetsrådsleder

Hanne Bolstad
Daglig leder

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd
Møtedato: 20.02.2020

Møtetid: 18:30

Møtested: Undervisningsrom

Tilstede: Astrid Harbo, Arve Oftedal, Astrid Falck Olsen, Thomas Gardum, Ragnhild Mestad,
Hilde Seglem.
Vara: Erlend Mjølsnes
Referent: Hanne Bolstad
Forfall: Ole Tørring, Tormod Rossavik, Kjetil Tjessem, Brage Martin Norbakken
Sak 09/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
Sak 10/20 Godkjenning av forrige møtebok
Vedtak: Møtebok godkjennes.
Informasjons- og debattsaker:
g) Dagens situasjon. Hanne informerte
h) Siste nytt fra Fellesrådet, Julebygda og Ganddalen menigheter
i) Arrangement i kirken – Menighetsrådet oppfordres til å invitere kjente
j) Rådsledersamling – Arve oppsummerte hovedpunkt fra samling på Sola 10.-11.januar
k) Eventuelt:
a. Informasjon om mulighet for ansettelse av 25% kontormedarbeider i Ganddalen. Saken
ble ikke tatt videre i møtet, men det ble besluttet å ta saken opp i Ganddalen MU
dersom dette skulle være aktuelt.
b. Årsregnskap og årsmelding – nye saker legges til (sak 16, 17 og 18)
c. Ragnhild Mestad informerte om møte i KISP (knyttet til Mellomkirkelig Råd)
Vedtak / info fra AU:
Ny representant til Menighetskomiteen i Julebygda må velges. Se sak 11/20.
Sak 11/20 Søknad om fratredelse fra Menighetsrådet
Vedtak: Brage Martin Norbakken sin søknad om fratredelse fra Gand Menighetsråd innvilges.
Hilde Seglem trer inn i rådet som fast medlem, og følgelig rykker Erlend Mjølsnes opp til 1.vara.
Kjetil Tjessem har etter møtet takket ja til å overta som representant i Julebygda menighetskomité.
Sak 12/20 Søknad om korstøtte fra disposisjonsfond
Vedtak: Menighetsrådet budsjetterer med bruk av 40.000kr fra GGmini sitt disposisjonsfond, som
støtte til Ungdomskoret GG. De resterende midlene i GGmini sitt disposisjonsfond inngår i Gand
Menighetsråd sitt disposisjonsfond, jmf. vedtak i sak 58/19 om å redusere antall disposisjonsfond.
-

NB! Merknad ref. sak 20/20: Spania-tur avlyses pga. corona. Støtte på 40.000kr holdes derfor tilbake.

Sak 13/20 Innspill til økonomiplan 2021-2024
Vedtak: Menighetsrådet sender sine forslag til økonomiplanen til Fellesrådet.
Menighetsrådet støtter Fellesrådets anbefalinger i forhold til tilstandsrapportene.
I tillegg ønsker Gand menighetsråd å ha med i økonomiplanen; ressurser til å ansette
administrasjonsleder, barne- og ungdomsarbeider og musiker i Ganddalen menighet, midler til
utvidelse av hovedkjøkkenet i Gand kirke, og midler til ferdigstilling av parkeringsplass. Eget
skriv sendes Fellesrådet.
Sak 14/20 Plan for opprustning av atriet og hagen bak kontorbygget
Vedtak: Menighetsrådet tar fremlegg av skisser fra Odd Sverre Arnøy til orientering.

Sak 15/20 Strategiplan 2020-2023
Mål
Tiltak
Utformes 26. Utformes
mars
23.april

Ønsket effekt
Vi fokuserer
på denne
kolonnen i
møtet.

Ansvar
Tidsramme Kommentarer
Utformes etter 23. april, og
innen sommeren 2020.

Menighetsrådet har i møtet jobbet med strategiplan for rådsperioden. Eget skriv med notater
sendes rådsmedlemmene. Neste skritt blir å samle de ønskede effekter og fokusere på kolonnen
«Mål». Dette gjør vi i neste møte. Deretter vil vi fokusere på «Tiltak», og på den måten kobler
sammen mål med ønsket effekt.
Sak 16/20 Årsregnskap for 2019
Vedtak: Årsregnskapet for 2019 godkjennes.
Sak 17/20 Godkjenning av Årsmeldingen 2019 (ettersendes)
Vedtak via mail: Årsmeldingen for 2019 godkjennes.
Sak 18/20 Disponering av mer-/mindreforbruk 2019
Vedtak: Den enkelte avdelings mer- eller mindreforbruk dekkes av/tilføres de enkelte
menighetenes disposisjonsfond.

Arve Oftedal
Menighetsrådsleder

Hanne Bolstad
Daglig leder

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd
Møtedato: 23.04.2020

Møtetid: 18:30

Møtested: Meet – digitalt møte

Tilstede: Arve Oftedal, Astrid Falck Olsen, Astrid Harbo, Thomas Gardum, Ragnhild Mestad,
Hilde Seglem, Ole Tørring, Tormod Rossavik og Kjetil Tjessem.
1. vara: Erlend Mjølsnes.
Referent: Hanne Bolstad
Sak 19/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent
Sak 20/20 Godkjenning av forrige møtebok
Vedtak: Møtebok godkjennes, med merknad under sak 12/20: Støtte på 40.000kr til GG; Spaniatur avlyses pga. corona.
Informasjons- og debattsaker:
l) Dagens situasjon. Hanne informerte
m) Siste nytt fra Fellesrådet, Julebygda og Ganddalen menigheter.
n) Bortfall av kollekt. Forslag fra rådsmedlemmene om hvordan vi kan opprettholde
inntekter og offer, når vi nå mister søndagsgudstjenester:
- Podcast for voksne også, ikke bare ungdom – med oppfordring til å gi gave
- Sosiale medier / Avis: Være tilstede i flere kanaler for å være synligere og aktuelle.
- Gudstjenester på nett: Variasjon av musikk og innhold. (Se Ebeneser)
- Belyse det positive som skjer med små filmsnutter.
- Det oppleves bedre og lettere å gi penger når man får noe igjen. Når man ser noe
inspirerende, får et budskap, oppfordres til tilhørighet, når det skapes begeistring.
- Bytte mellom Gand, Ganddalen og Julebygda hver uke, på å arrangere større
arrangement hver sin uke. Ikke nødvendigvis bare gudstjeneste, men også plantekurs,
småkonserter, bønnestund, snekre møbler ...
- Opprette en #hashtag som brukes av både stab og andre når gode gjerninger og kjekke
aktiviteter finner sted i soknet.
- Konkretisering av stillinger som er lønnet av menigheten. (Se menighetsbladreportasje)
- Basar på facebook
o) Oppfølging av frivillige. Hvordan kan menighetsråd/stab følge opp eksisterende/rekruttere
nye frivillige medarbeidere i denne spesielle tiden.
- Stab og MR må ut og høre hva folk vil ha mer av der hjemme.
- Be våre frivillige være med og bidra på nye måter.
- Oppfordre folk til å kontakte kirken og si hva de kan bidra med.
- Formidle i alle sendinger at alle som vil kan få bidra med det de kan.
- «Forslagspostkasse» som går begge veier; Det legges ut hva staben trenger, og hvor
menigheten kan si hva de kan bidra med.
- Be flere bli med og dele videosnutter og bilder av positive gjerninger og aktiviteter,
merkes med en felles #hashtag.

Vedtak / info fra AU:

-

-

Staben har opprett egen Gand-bruker på YouTube. All digital formidling legges ut der, og
spilles av på facebook. Gand menighet Media heter kanalen som er under konfigurering.
Det har blitt noen endringer i møtedatoer. Se ny møteplan.
Sliping og lakkering av gulv i Menighetssalene stod på vedlikeholdsutvalget plan for
sommeren. Arbeidet ble utført i påsken av Sandnes gulvsliperi, og resultatet ble veldig bra.
Menighetssalene ble pusset og lakket med fire strøk, utført av Sandnes Gulvsliperi til en
kostnad av 73.370kr + mva.
Parkeringsplassen er vår, som før! Sandnes kommunes plansjef gjorde et vedtak høsten
2019 hvor han besluttet at parkeringsplassen tilhørende Gand kirke skulle bli regulert til
offentlig parkering. Det ble levert inn klage i november, og 09.03.20 fikk vi svar om at
klagen ble tatt til følge. Plansjefens vedtak av 21.10.19 ble opphevet.

Sak 21/20 Permitteringer
Vedtak: Deler av tre stillinger lønnet av innsamlede midler i Gand menighet permitteres fra 8.mai
til 30.juni (foreløpig dato), på bakgrunn av bortfall av arbeidsoppgaver og bortfall av inntekter til
menigheten. Dette skjer på grunn av corona-viruset og smittevernstiltak våren 2020.
De som permitteres fra 8. mai er Siri Chancy (60%), Catti Eide (60%) og Sander Vastvedt (30%)
Sak 22/20 Ettåring Ganddalen menighet
Vedtak: Gand menighetsråd støtter Ganddalen MU sin beslutning om å ansette en ungdom som
ettårig ungdomsmedarbeider fra høsten 2020 til sommeren 2021.
Menighetsrådet legger til:
Ganddalen MU bes om å knytte ettåringen til en organisasjon eller annet etablert ettåringsopplegg.
Ansettelse forutsetter at permitteringssituasjonen i soknet er over, og vi er tilbake til normal drift.
Sak 23/20 Søyle-element
Vedtak: Det halve søyle-elementet som siden oppussing av søyler i 2018 har stått på utstilling
utenfor hovedinngangen, skal nå gis tilbake til Hå Element.

Arve Oftedal
Menighetsrådsleder

Hanne Bolstad
Daglig leder

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd
Møtedato: 14.05.2020

Møtetid: 18:30

Møtested: Menighetssal 1

Tilstede: Arve Oftedal, Astrid Falck Olsen, Astrid Harbo, Thomas Gardum, Hilde Seglem, Ole
Tørring, Tormod Rossavik og Kjetil Tjessem.
Forfall: Ragnhild Mestad
1. vara: Erlend Mjølsnes.
Referent: Hanne Bolstad
Sak 24/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
Sak 25/20 Godkjenning av forrige møtebok
Vedtak: Møtebok godkjennes
Informasjons- og debattsaker:
p) Dagens situasjon. Hanne informerte.
q) Siste nytt fra Fellesrådet, Julebygda og Ganddalen menigheter. Thomas informerte.
Vedtak / info fra AU:
- El-flygel i Julebygda kapell: Kantorer i soknet har anbefalt et el-flygel som kjøpes snarlig.
Pris på dette ligger på ca.15.000kr.
- Oppstart av gudstjenester: Oppstart i Gand fortrinnsvis 31. mai. Avhenger av kapellan og
- Catti Eide ungdomsveileder har sagt opp. Hanne legger frem forslag til nye strukturer i
ungdomsarbeidet. Saken tas opp i neste møte, med saksfremlegg som inkluderer totale
lønnskostnader og anbefalte stillingsstørrelser.
Sak 26/20 Regnskapsføring for kor
Vedtak: Menighetsrådet støtter forslaget om å skille ut korene i Gand, med et eget kontonummer
og organisasjonsnummer for «Gand korskole». Det skal foreligge en samarbeidsavtale mellom
styret i Korskolen og Menighetsrådet før dette skillet skjer. MR skal ha en representant i dette
styret.
Sak 27/20 Justering av soknegrenser
Vedtak: Menighetsrådet støtter forslagene som foreligger om justering av soknegrenser. Når det
gjelder kartside 4 og grensejustering mellom Høyland og Gand ønsker vi sterkt at alternativ 3
langs motorveien blir den nye soknegrensen.
Sak 28/20 Strategiplan 2020-2023
Mål

Tiltak

Ønsket
effekt

VisjonsAnsvar
tilknytning

Tidsramme

Kommentarer

Menighetsrådet har i møtet jobbet med strategiplan og kolonnen mål for rådsperioden. Eget skriv
med notater sendes rådsmedlemmene. Neste skritt blir å fokusere på kolonnen tiltak, og på den
måten kobler sammen mål med ønsket effekt.
Forslag om å legge til kolonnen «Visjonstilknytning» i den endelige strategiplanen.
Sak 29/20 Oppstart av barne- og ungdomsarbeid

Vedtak: Menighetsrådet oppfordrer til å ha følgende fokus frem mot sommeren:
Ungdomsarbeid: Samtaler med enkeltpersoner. Samlinger med lederteam. Husfellesskap på nett.
Barnearbeid: Fokus på FAB. Fysiske søndagsskole i ungdomssalen, avsperret menighetssal 1
eller ute. Lørdagsskole eller en ettermiddag.
Styrke trosopplæringen i hjemmene. Sende hjem undervisning som kan brukes der.
Renhold / Smittevern: Deltakere kan være med på renhold og gjør rent sitt område selv (ref; slik
det gjøres i skolene). Renhold av f.eks. ungdomssalen skal ikke ta mer enn 20 min for én person.
Renholdsbyrå tar seg av de store flatene. Dersom rommet som brukes på 72 timer etter
arrangementet er slutt, trenger man ikke desinfisere.
Arve Oftedal
Menighetsrådsleder

Hanne Bolstad
Daglig leder

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd
Møtedato: 18.06.2020

Møtetid: 18:30

Møtested: Menighetssal 1

Tilstede: Arve Oftedal, Astrid Falck Olsen, Astrid Harbo, Thomas Gardum, Hilde Seglem,
Ole Tørring, Ragnhild Mestad, og Kjetil Tjessem.
Forfall: Tormod Rossavik
1. vara: Erlend Mjølsnes.
Referent: Hanne Bolstad
Sak 30/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent
Sak 31/20 Godkjenning av forrige møtebok
Vedtak: Møtebok godkjennes. Møtebok skal sendes ut senest én uke etter møtet.
Informasjons- og debattsaker:
r) Dagens situasjon. Hanne informerte.
s) Siste nytt fra Kirkebyggkomiteen, Fellesrådet, Julebygda og Ganddalen.
t) Gudstjenesteutvalget. Mandat for utvalget må vedtas i neste møte, og ny gudstjenesteordning må utformes av utvalget.
u) Overlevering i ungdomsseksjon; Catti bes om å skrive en stillingsinstruks og et
overleveringsreferat som legges frem for menighetsrådet i høst. Status ungdomsarbeid,
utfordringer, muligheter på kort og lang sikt.
Vedtak / info fra AU:
- Kort referat fra info-møtet 9. juni angående uteområdet (Arve / Astrid)
- Kort informasjon om kjøkken-utvidelse.
- Prosten har takket for vedtaket om soknegrenser, men sier at saken utsettes til høsten.
- Økonomi, Januar-Mai ble presentert.
Sak 32/20 Mandat for Diakonalt lederteam
Vedtak: Mandat for diakonalt lederteam vedtas med følgende ordlyd:
Lederteamet skal synliggjøre diakonien og støtte diakonen. For å bli en troverdig, inkluderende og
tjenende kirke i nærmiljøet, må vi gjøre evangeliet om til handling, ved å vise nestekjærlighet,
bygge inkluderende fellesskap, kjempe for rettferdighet og verne om skaperverket. På møtene
informerer de ulike representantene diakon og hverandre om sitt område i det diakonale arbeidet,
og bistår diakonen i utarbeidelse, gjennomføring og evaluering av lokal diakoniplan. Lederteamet
kommer med innspill til diakonale utfordringer og synliggjør diakonien i minst en gudstjeneste i
løpet av året. Diakonen er komiteens sekretær og har ansvar for å kalle inn til lederteammøter to
ganger i året.
Sak 33/20 Ungdomsarbeid ansettelser
Vedtak: Sander blir tilbudt et ettårig 50% vikariat som ungdomsveileder fra august 2020 til og
med juni 2021, lønnet av menigheten 30% + trosopplæringen 20%. Etter juni 2021 skal stillingen
som ungdomsveileder lyses ut, hvor Sander kan enten søke eller tre tilbake til sin nåværende
stilling som ungdomsarbeider.
To ettåringer ansettes; Elise Richter 50% og Martin Egeland 50% fra august 2020 til og med juni
2021, lønnet av menigheten 50% og trosopplæringen 50%. Etter juni 2021 ansettes ny ettåring
som skal delta på Bibelskolen i Grimstad til TT-opplegg.
Sak 34/20 Strategiplan 2020-2023

Vedtak: Dette er en prosess som ikke må fortes. Menighetsrådet vedtar å videreføre arbeidet med
strategiplanen etter sommeren. Se vedlegg for prosessnotat.

Arve Oftedal
Menighetsrådsleder

Hanne Bolstad
Daglig leder

Møteprotokoll
Gand menighetsråd
Møtedato:
Møtested:
Arkivsak:

10.09.2020 kl. 18:30
Gand kirke
19/01049

Til stede:

Arve Oftedal, Astrid Falck Olsen, Astrid Harbo, Thomas Gardum, Hilde
Seglem, Ole Tørring, Ragnhild Mestad, Kjetil Tjessem

Møtende
varamedlemmer:

0

Forfall:

Tormod G Rossavik, 1. vara Erlend Mjølsnes

Andre:

Student Magne Kvarstein deltok som observatør

Protokollfører:

Hanne Bolstad
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Eventuelt

Sandnes, 20.01.2021
Arve Oftedal
Rådsleder

Hanne Bolstad
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

35/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
10.09.2020

Saknr
35/20

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.
Møtebehandling i Gand menighetsråd 10.09.2020:
Gand menighetsråds vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.
[Lagre vedtak]

Godkjenning av protokoll

36/20 Godkjenning av møtebok
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
10.09.2020

Forslag til vedtak
Møtebok fra 18. juni godkjennes
Møtebehandling i Gand menighetsråd 10.09.2020:
Gand menighetsråds vedtak
Møtebok fra 18. juni godkjennes
[Lagre vedtak]

Saker til behandling

37/20 Strategiplan 2020-2023

Saknr
36/20

Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
10.09.2020

Saknr
37/20

Forslag til vedtak
Forslag til strategiplan utformes, og sendes videre til AU for endelig ferdigstillelse.
Menighetsrådet får det endelige forslaget presentert i neste møte 22. oktober.
Møtebehandling i Gand menighetsråd 10.09.2020:
Møtebehandling
MR utformet andreutkast, med fokus på mål-kollonnen. Utkastet tas til staben som bes om å
fokusere på tiltak-kollonnen.
Gand menighetsråds vedtak
Forslag til strategiplan utformes, og sendes videre til stab for innspill.
Menighetsrådet får innspill presentert i neste møte, 22. oktober.
[Lagre vedtak]

38/20 Økonomirapport pr. 31.07.20
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
10.09.2020

Saknr
38/20

Forslag til vedtak
Økonomirapporten tas til orientering
Møtebehandling i Gand menighetsråd 10.09.2020:
Gand menighetsråds vedtak
Økonomirapporten tas til orientering, med ønske om å få presentert ny økonomirapport i neste
møte. Spesifisering av hvilke poster som har økt/minsket.
[Lagre vedtak]

39/20 Mandat for Gudstjenesteutvalg
Behandlet av
1 Gand menighetsråd
Forslag til vedtak
Mandat for Gudstjenesteutvalget 2019-2023 vedtas.

Møtedato
10.09.2020

Saknr
39/20

Møtebehandling i Gand menighetsråd 10.09.2020:
Møtebehandling
Forslag til mandat for gudstjenesteutvalget:
- Evaluere og utforme ny lokal gudstjeneste-ordning
- Ved ny gudstjenesteordning skal gudstjenesteutvalget saksforberede dette for menighetsrådet.
- Implementere ny gudstjenesteordning.
- Skape engasjement rundt gudstjenesten.
- Sørge for et mangfold i gudstjenesten som taler til menighetsmedlemmer i alle aldersgrupper.
- Gudstjenesteutvalget skal arbeide for et rikt og levende gudstjenesteliv i Gand sokn. Utvalget
skal regelmessig evaluere gudstjenestene med sikte på dette.
- Utvalget skal utrede enkeltsaker som gjelder gudstjenesten, så som bruk av liturgisk utstyr og
inventar i kirkerommet, og legge fram forslag til vedtak for menighetsrådet.
- Fungeringsperiode er fire år av gangen, i tråd med kirkevalg og nytt menighetsråd, med mulighet
for forlengelse.
- Det legges til et forslag om at utvalget enten kan utvides og få inn flere representanter fra flere
aldersgrupper, eller åpne for at aktive i menigheten kan komme med innspill på andre måter.
Gand menighetsråds vedtak
Mandat for Gudstjenesteutvalget 2019-2023 vedtas.
[Lagre vedtak]

40/20 Søknad om støtte fra Kirkeringene
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
10.09.2020

Forslag til vedtak
Behovsliste utformes og sendes til Kirkeringsutvalget.
Møtebehandling i Gand menighetsråd 10.09.2020:
Møtebehandling

Saknr
40/20

Pussing av gulv i menighetssalene (66.000kr eks.mva)
Dette arbeidet ble gjennomført i perioden da kirken var lukket pga korona.
To nye projektorer i kirkerommet, og/eller opplegg for HDMI-kabler (70.000kr)
Nåværende projektorer var nye i 2010, men gikk ut av produksjon i 2013. Nye lamper til disse
koster om lag 8000kr.
Projektorene er pr. i dag koblet til VGA-kabler, men forsøk med HDMI-kabler viser en svært
forbedret bildekvalitet.
Om det skal kjøpes inn nye projektorer eller om det kun skal byttes til HDMI-kabler kan
Menighetsrådet evaluere i høst.
Nye benkeskap / kiosk i ungdomssalen (20.000kr)
Nåværende kioskdisk er klar for en oppgradering og trenger flere praktiske løsninger. Blant annet
benkeskap med flere dype skuffer i stedet for hyller, bedre oppbevaringsplass til kopper og
servise, samt låsbare skap for kioskvarer.
Oppussing av hovedkjøkken (1,5mill kr)
Dersom Menighetsrådet vedtar å utvide kjøkkenet, vil det være aktuelt å søke Kirkeringene om
tilskudd til deler av dette.
Gand menighetsråds vedtak
Behovsliste utformes av daglig leder, og sendes til Kirkeringsutvalget.
[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

41/20 Orienteringssaker 2019-2023
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
10.09.2020

Saknr
41/20

Forslag til vedtak
Ingen vedtakssaker. Informasjon tas til orientering.
Møtebehandling i Gand menighetsråd 10.09.2020:
Møtebehandling
- Dagens situasjon – Hanne informerte.
- Informasjon fra Fellesrådet, Ganddalen og Julebygda. Representantene informerte.

- Smittevern – Hvilke tiltak har vi i Gand sokn? Hanne informerte.
- Ansettelse – Menighetsutvalget i Ganddalen og AU vedtok i juni at Ingrid Stornes
kunne utføre sin praksis i Ganddalen, som student ved Bibelskolen i Grimstad. Hun
skal primært jobbe med konfirmanter og ungdomsarbeid i Ganddalen, samt
trosopplæring i soknet. Hun lønnes av Ganddalen menighet i samsvar med egen
avtale med BiG.
- Besøk fra høstens nye ansatte;
Ettåringer Ingrid Stornes, Martin Egeland, Elise Richter, og Ungdomsveileder Sander H Vastvedt.
Forfall: Prest Nadine Vaagen.
Rådsmedlemmene presenterte seg selv, og vi ble bedre kjent med våre nye ansatte.
- Informasjon om frisbeegolf-kurv foran kirken.
Gand menighetsråds vedtak
Ingen vedtakssaker. Informasjon tas til orientering.
[Lagre vedtak]

Eventuelt

Møteprotokoll
Gand menighetsråd
Møtedato:
Møtested:
Arkivsak:

22.10.2020 kl. 18:30
Undervisningsrom, Gand kirke
19/01049

Til stede:

Arve Oftedal, Astrid Falck Olsen, Astrid Harbo, Thomas Gardum,
Ragnhild Mestad, Kjetil Tjessem, Tormod Rossavik

Møtende
varamedlemmer:

Erlend Mjølsnes, Arne Jonassen

Forfall:

Ole Tørring, Tormod Rossavik, Hilde Seglem

Andre:

Magne Kvarstein – observatør pga studier.

Protokollfører:

Hanne Bolstad

SAKSLISTE
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Eventuelt

Gand kirke, 20.01.2021
Arve Oftedal

Hanne Bolstad
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

16/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
22.10.2020

Saknr
16/20

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.
Møtebehandling i Gand menighetsråd 22.10.2020:
Gand menighetsråds vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes. Det ble fremmet ønske om at oversikt over ansvarlig for
åpningsord blir nevnt i innkallingen. Hanne ser på løsninger for dette.
[Lagre vedtak]

Godkjenning av protokoll

17/20 Godkjenning av møtebok fra 10. september
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
22.10.2020

Forslag til vedtak
Møtebok fra 10. september godkjennes.
Møtebehandling i Gand menighetsråd 22.10.2020:
Gand menighetsråds vedtak
Møtebok fra 10. september godkjennes.
[Lagre vedtak]

Saknr
17/20

Saker til behandling

18/20 Strategiplan
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
22.10.2020

Saknr
18/20

Forslag til vedtak
Menighetsrådet vedtar mål og tiltak på strategiplanen.
Møtebehandling i Gand menighetsråd 22.10.2020:
Møtebehandling
Håvard Høie, kapellan, kom med innspill til strategiplanen.

Gand menighetsråds vedtak
Menighetsrådet tar med seg gode innspill, og tar en ny runde på strategiplanen i neste møte.
Håvard, Hanne og Astrid lager et forslag som kan sendes til MR først, så til avdelinger i
menigheten.
[Lagre vedtak]

19/20 Forslag om utvidelse av hovedkjøkkenet
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
22.10.2020

Saknr
19/20

Forslag til vedtak
Menighetsrådet vedtar at hovedkjøkkenet skal utvides, og starter en prosess for å få dette
prosjektet godkjent hos de nødvendige instanser.
Møtebehandling i Gand menighetsråd 22.10.2020:
Gand menighetsråds vedtak
Menighetsrådet vedtar at hovedkjøkkenet skal utvides, og starter en prosess for å få dette
prosjektet godkjent hos de nødvendige instanser. Kostnadsramme er satt til 1,5mill.
[Lagre vedtak]

20/20 Forslag om sykkelparkering foran hovedinngangen
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
22.10.2020

Saknr
20/20

Forslag til vedtak
Menighetsrådet vedtar at vedlikeholdsutvalget kan starte arbeidet med sykkelparkering foran
kirken.
Møtebehandling i Gand menighetsråd 22.10.2020:
Gand menighetsråds vedtak
Menighetsrådet vedtar at vedlikeholdsutvalget kan starte arbeidet med sykkelparkering foran
kirken, så snart det foreligger godkjenning fra biskopen.
[Lagre vedtak]
Orienteringssaker

21/20 Informasjons- og debattsaker
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
22.10.2020

Saknr
21/20

Forslag til vedtak
Ingen vedtakssaker.
Møtebehandling i Gand menighetsråd 22.10.2020:
Møtebehandling
a) Dagens situasjon. Hanne informerte
b) Siste nytt fra Fellesrådet, Julebygda og Ganddalen menigheter
c) Oppdateringer fra utvalgene. Rådsmedlemmer som er med i utvalg informerte
resten av rådet om hva som jobbes med i sine utvalg.
d) Arrangement i kirken – Hva skjer fremover? Rådsmedlemmene oppfordres til å
drive PR i sine foretrukne kanaler.
e) Regnskap pr. september 2020, til orientering.
f) Rutiner ved utleie av kirkestue / ungdomssalen. Hanne informerte

g) Strømming av gudstjenester. Gudstjenesteutvalget informerte
Gjøres om til en vedtakssak:
Menighetsrådet vedtar å handle inn utstyr til strømming av gudstjenester. Erik Dahle og Knut Vegard
Fosse er med i arbeidsgruppen som vil få dette installert og opp å gå. Budsjett er forespeilet å være
100.000kr for komplett pakke, og arbeidsgruppen skal gjøre klart et håndterbart brukergrensesnitt.
h) Julegudstjenester. Sokneprest la frem et forslag til Menighetsrådet.
Det jobbes med løsninger for hvordan julaften og juledag skal gjennomføres med trygge
rammer og smittevern. Bispedømmekontoret jobber med en felles løsning for
«billettsalg» slik at menigheten kan reservere plasser. Astrid informerer om både julaften og
juledagsgudstjenestene.
i) Regelverk for bruk av kirkerommet. Hanne informerte.

Gand menighetsråds vedtak
Ingen vedtakssaker.
[Lagre vedtak]

Eventuelt

Møteprotokoll
Gand menighetsråd
Møtedato:
Møtested:
Arkivsak:

19.11.2020 kl. 18:30
Undervisningsrommet, Gand kirke
19/01049

Til stede:

Arve Oftedal, Astrid Falck-Olsen, Astrid Harbo, Tormod Rossavik,
Ragnhild Mestad, Thomas Gardum

Møtende
varamedlemmer:

Hilde Seglem

Forfall:

Kjetil Tjessem, Ole Tørring, Erlend Mjølsnes

Andre:
Protokollfører:

Hanne Bolstad
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Orienteringssaker, samt vedtak i AU siden forrige møte.

Eventuelt

Undervisningsrommet, Gand kirke, 20.01.2021
Arve Oftedal

Hanne Bolstad
Sekretær

25

Godkjenning av innkalling og saksliste

22/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Behandlet av
1 Gand menighetsråd
Forslag til vedtak

Møtedato
19.11.2020

Saknr
22/20

Innkalling og saksliste godkjennes.
Møtebehandling i Gand menighetsråd 19.11.2020:
Gand menighetsråds vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.
[Lagre vedtak]
Godkjenning av protokoll

23/20 Godkjenning av møtebok fra 22. oktober
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
19.11.2020

Saknr
23/20

Forslag til vedtak
Møtebok fra 22.oktober godkjennes.
Møtebehandling i Gand menighetsråd 19.11.2020:
Møtebehandling
- Menighetsrådet ønsket oppdatering fra Kirkebyggkomiteen Ganddalen. Arve gav en kort
oppdatering i dette møtet. Referat fra møtene sendes til MR når disse kommer.
- Feil i tilstedeværelse forrige møte: Ragnhild Mestad var ikke tilstede. Tormod Rossavik var
tilstede.
Gand menighetsråds vedtak
Møtebok fra 22.oktober godkjennes.
Vi ber kirkebyggkomiteen om å sende referat til MR fremover.
[Lagre vedtak]

Saker til behandling

24/20 Budsjett for år 2021
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
19.11.2020

Saknr
24/20

Forslag til vedtak
Budsjett for 2021 for Menighetsrådet, Menighetsbladet og Kirkemusikk vedtas.
Budsjett for de andre avdelingskonto tas til orientering.
Møtebehandling i Gand menighetsråd 19.11.2020:
Gand menighetsråds vedtak
Budsjett for 2021 for Menighetsrådet, Menighetsbladet og Kirkemusikk vedtas.
Budsjett for de andre avdelingskonto tas til orientering.
[Lagre vedtak]

25/20 Oppussing av atrium; Godkjenning av prosjekt
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
19.11.2020

Saknr
25/20

Forslag til vedtak
Menighetsrådet bes om å godkjenne prosjektet, med forbehold om finansiering og endelig kalkyle.
Finansiering og kalkyle må behandles på et senere tidspunkt.
Forbeholdt at de 300.000kr som ble lovet fra Fellesrådet etter dugnad ved søyleutskiftningen
fortsatt står ved lag, skal disse midlene brukes mot dette prosjektet.
Møtebehandling i Gand menighetsråd 19.11.2020:
Gand menighetsråds vedtak
Menighetsrådet godkjenner prosjektet, med forbehold om finansiering og endelig kalkyle.
Finansiering og kalkyle må behandles på et senere tidspunkt.
Forbeholdt at de 300.000kr som ble lovet fra Fellesrådet etter dugnad ved søyleutskiftningen
fortsatt står ved lag, skal disse midlene brukes mot dette prosjektet.
[Lagre vedtak]

26/20 Strategiplan - revidert utgave
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
19.11.2020

Saknr
26/20

Forslag til vedtak
Menighetsrådet vedtar ny strategiplan og sender denne ut til gruppene i menigheten for utfylling
under kolonnen «Tiltak».
Møtebehandling i Gand menighetsråd 19.11.2020:
Gand menighetsråds vedtak
Menighetsrådet sender denne ut forslag til ny strategiplan til gruppene i menigheten for utfylling
under kolonnen «Tiltak». Planen tas opp til ny vurdering i januar.
[Lagre vedtak]

27/20 Forslag om ansettelse av ungdomsprest
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
19.11.2020

Saknr
27/20

Forslag til vedtak
Menighetsrådet vedtar å lyse ut stillingen som ungdomsprest fra høsten 2021, finansiert med
lønnsmidler fra prost (50%) og med givertjeneste i Gand/Ganddalen (50%)
Møtebehandling i Gand menighetsråd 19.11.2020:
Gand menighetsråds vedtak
Menighetsrådet vedtar å lyse ut stilling som ungdomsprest fra høsten 2021, finansiert med
lønnsmidler fra prost (50%) og med givertjeneste i Gand sokn.
[Lagre vedtak]

28/20 Årlig konstituering av menighetsråd; Valg av leder og nestleder,
samt representant i Fellesråd
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
19.11.2020

Saknr
28/20

Forslag til vedtak
Menighetsrådet velger leder, nestleder og representant til fellesrådet.
Møtebehandling i Gand menighetsråd 19.11.2020:
Gand menighetsråds vedtak
Konstituering av rådets lederskap utsettes til desember-møtet.
Da skal det velges leder, nestleder og representant til fellesrådet.
[Lagre vedtak]
Orienteringssaker

29/20 Orienteringssaker, samt vedtak i AU siden forrige møte.
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
19.11.2020

Forslag til vedtak
Sakene tas til orientering.
Møtebehandling i Gand menighetsråd 19.11.2020:
Møtebehandling
-

Dagens situasjon
Info fra Ganddalen menighet
Konfirmantarbeid – Vi vurderer endring av oppstart og leirarbeid.
Oppdatering om voksen-tilstedeværelse i ungdomsarbeidet
Oppdatering om strømming
Besøk fra Frivillighetsarbeid v/Margrete Børsand, og
Søndagsskolen v/Svein Oddvar Netland (Eget notat bra besøkene)

Gand menighetsråds vedtak
Sakene tas til orientering.
[Lagre vedtak]

Saknr
29/20

Møteprotokoll
Gand menighetsråd
Møtedato:
Møtested:
Arkivsak:

17.12.2020 kl. 18:30
Undervisningsrommet, Gand kirke
19/01049

Til stede:

Arve Oftedal, Erlend Mjølsnes, Judith Berdinessen, Astrid Falck-Olsen,
Hilde Seglem, Arne Jonassen, Ragnhild Mestad, Astrid Harbo, Thomas
Gardum

Forfall:

Kjetil Tjessem, Tormod Rossavik, Ole Tørring

Protokollfører:

Hanne Bolstad
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5

Eventuelt

Gand kirke, 20.01.2021
Arve Oftedal

Hanne Bolstad
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

30/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
17.12.2020

Saknr
30/20

Forslag til vedtak
Saksliste og innkalling godkjennes.
Møtebehandling i Gand menighetsråd 17.12.2020:
Gand menighetsråds vedtak
Saksliste og innkalling godkjennes.
[Lagre vedtak]
Godkjenning av protokoll

31/20 Godkjenning av møtebok fra 19. november
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
17.12.2020

Forslag til vedtak
Møtebok godkjennes
Møtebehandling i Gand menighetsråd 17.12.2020:
Gand menighetsråds vedtak
Møtebok godkjennes
[Lagre vedtak]
Saker til behandling

Saknr
31/20

32/20 Høringssvar ang. Strategi for Den Norske Kirke
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
17.12.2020

Saknr
32/20

Forslag til vedtak
Gand menighetsråd gir sitt svar på høringen fra kirkemøtet om strategiplan for DNK.
Møtebehandling i Gand menighetsråd 17.12.2020:
Gand menighetsråds vedtak
Gand menighetsråd gav sitt svar på høringen fra kirkemøtet om strategiplan for DNK.
[Lagre vedtak]

33/20 Konstituering av menighetsrådet
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
17.12.2020

Forslag til vedtak
Menighetsrådet velger leder, nestleder og fellesrådsrepresentant.
Møtebehandling i Gand menighetsråd 17.12.2020:
Votering
Menighetsrådsleder: 8 Arve, 1 blank
Nestleder: 9 Astrid
Fellesrådsrepresentant: 9 Ole
Gand menighetsråds vedtak
Menighetsrådet velger leder, nestleder og fellesrådsrepresentant.
[Lagre vedtak]

Saknr
33/20

34/20 Samarbeidsavtale med KRIK i Gand
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
17.12.2020

Saknr
34/20

Forslag til vedtak
Menighetsrådet takker ja til avtalen, uavhengig av størrelsesbeløp.
Møtebehandling i Gand menighetsråd 17.12.2020:
Gand menighetsråds vedtak
Menighetsrådet takker ja til avtalen, uavhengig av størrelsesbeløp.
[Lagre vedtak]

35/20 Møteplan 2021
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
17.12.2020

Saknr
35/20

Forslag til vedtak
Møteplanen godkjennes med de endringer som kommer frem i møtet.
Møtebehandling i Gand menighetsråd 17.12.2020:
Gand menighetsråds vedtak
Møteplanen godkjennes med de endringer som kommer frem i møtet.
[Lagre vedtak]

36/20 Offerliste Gand 2021
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
17.12.2020

Forslag til vedtak
Offerlisten godkjennes med de endringer som kommer frem i møtet.
Møtebehandling i Gand menighetsråd 17.12.2020:

Saknr
36/20

Gand menighetsråds vedtak
Offerlisten godkjennes med de endringer som kommer frem i møtet.
[Lagre vedtak]
Orienteringssaker

37/20 Orienteringssaker
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
17.12.2020

Saknr
37/20

Forslag til vedtak
Informasjon tas til orientering
Møtebehandling i Gand menighetsråd 17.12.2020:
Møtebehandling
-

Informasjon fra Ganddalen menighet
Informasjon fra daglig leder om dagens situasjon i stab og generell drift.
Julebygda representant og fellesrådsrepresentant fraværende.
Info fra kirkebyggkomiteen kom i egen mail.
Finansieringsplan nytt kjøkken: Vi anbefales å bruke av egenkapitalen til Gand Menighetsråd. Denne er på
om lag 2mill, i skrivende stund. Arbeid med kjøkkenet vil starte så snart alle instanser godkjenner
byggeplanene (fellesråd, bispedømmeråd, kommunen).
Økonomi: Kompensasjon pga tapte inntekter. Hanne informerte.
Økonomi: Konsertinntekter og svar på søknader til bispedømmerådet. Hanne informerte.
Julegudstjenester og markedsføring av digitale gudstjenester. Astrid informerte.
Strategiplan utsettes til januar. Venter på tilbakemeldinger fra avdelingene i soknet.
Saken om gudstjenestereform tas i januar.
Sak om seksuelle krenkelser utsettes til 2021.

Gand menighetsråds vedtak
Informasjon tas til orientering.
[Lagre vedtak]

Eventuelt

