Møteprotokoll
Råd
Tveit menighetsråd

Møtedato
18. januar 2012

Tidspunkt
Kl.18.30-21.00
Møtested:
Tveit kirke menighetssalen.

Tilstede:
Medlemmer: Karen Margrethe Hugås Myrdahl , Doris Stikkholmen, Bjørg Helga Iversen,
Frode Hanuren, Thor Arne Borlaug, Erita Gangdal og Hanne Zimmermann
Vararepresentant: Randi Torgersen

Meldte forfall:

Administrasjonen:

Andre fremmøtte: Jan Ingve Grønnevik kasserer.

Underskrifter:
………………………. ……………………………… ……………………………….
………………………….… ……………………………… ……………………………….
……………………………. ……………………………… ……………………………….

SAKSUTREDNING
Tveit menighetsråd
Saksbehandler:

Møte
Sak nr.

18.01.2012
01-06/2012

01/2012

Godkjenning av referat fra møte den 14.desember 2011.
Godkjent med merknad om at Berit Garman og Anne Kristine
Nyhammar må få tilsendt referat siden de er vara til menighetsrådet.

02/2012

Årsmøte 11.mars 2012. Strategi og visjoner for Tveit kirke.
Vi kom med tanker og ideer for hverandre og tar med oss disse på
neste møte.

03/2012

Merking av handikap-parkering ved kirken.
Sender henvendelse til Fellesrådet ved Thor Arne.

04/2012

Lys i og ved menighetsalen.
Erita har kontakt med elektriker.

05/2012

Liste over 80-åringene i menigheten.
Soknerådet gir bok til jubilantene.
Thor Arne deler ut til de som fyller år i januar-februar.
Frode deler ut i mars.
Doris deler ut i april.

06/2012

EVENTUELT

Frode informerte om siste møte i Fellesrådet.
Bjørg Helga ble valgt til vararepresentant i Fellesrådet fra Tveit.
Hanne orienterte om evt ny ungdomsprestestilling.
- Orienterte om gudstjenesteteamenes ansvar ang kollekt og
kontakt med kasserer som overfører til aktuelle mottaker.
Doris tar ansvar for å få ført tilbake kirkeforeningens penger som er
kommet på Soknerådets konto.
Thor Arne har ansvar for at Bodil får overføre kassererjobben til
Jan Ingve Grønnevik.
Erita sender liste til Barnekoret om Gudstjenesteplanen, med
invitasjon om å synge på gudstjenester.

Vi fordelte oppgaver på de to neste gudstjenestene slik:
29. januar: power point - Frode
: dåpsvert - Doris
: klokker - Randi
12. februar: power point - Eva
: dåpsvert – Thor Arne
: klokker - ………… Thor Arne tok ansvar for å skaffe en.

Neste møte i menighetsrådet
Onsdag 15. februar kl.18.30.

