MØTEPROTOKOLL

Råd
Herdla sokneråd

Møtedato

Tidspunkt

Onsdag 10. februar 2016
Sak frå :
Sak til:

10 / 2016
18 / 2016

Møtestad:
Kyrkjelydshuset.

Frammøtte: 5 av 7 medlemer - 2 varamedlem.

Til stades
Medlemer:
Kjellaug Fauskanger Eidsaa, Ivar Eidsaa, Kjell Berland, Nina O. Fauskanger,
og Reidun Håpoldøy
Varamedlem: Anny Bekkenes og Peter Johansen
Meldte forfall: Solfrid Kongshaug Aase og Astrid Marie Haugland.
Administrasjonen: og Håkon Andersen.
Andre frammøtte:
Sak / år:
10/2016: Møteprotokoll frå møte 13 januar vart godkjent.
Merknad: Herdla barnekor har fått kr.5000 frå Askøy kommune og ikkje kr.8000.
11/ 2016: Meldinger:
Ein del takkebrev frå dei som har motteke takkoffer, vart lese opp.
12/ 2016: Gudstjenesteliste.
10/01: kl.11.00: Hovudgudsteneste v/ Karl Johan Hallaråker. Dåp. Offer: Eige arbeid.
24/01: kl.11.00: Hovudgudsteneste v/Peter Johansen. Nattverd. Offer: Bibelselskapet.
07/02: kl.11.00: Familiegudsteneste v/ Erling Kopperud.. Dåp. Offer: Eige arbeid.
21/02: kl.11.00: Hovedgudsteneste v/ Godtfred Haugland. Nattverd. Offer: Kirkens nødhjelp.
24/02: kl.19.00: Fastegudsteneste v/ Karl Johan Hallaråker.Nattverd.
06/03: kl.11.00: Familiegudsteneste v/ Astrid Marie Haugland.Dåp. Offer: Eige arbeid/
barnekoret. Tårnagenthelg.
20/03: kl.11.00: Hovedgudsteneste v/ Harald Forland. Nattverd. Offer: Haraldsplass
samtalesenter.
13/2016 :Budsjett 2016
Ivar lagar forslag til budsjett for 2016 til neste møte.
14/2016: Dato for medarbeidarfest og sommarbasar:
Medarbeidarfest vert fredag 22. april.
Sommarbasar vert torsdag 9. juni.

15/2016: Gudstenesteteam:
Kjellaug lagar forslag til team til neste møte.
16/2016: Felles gjevarteneste:
Felles gjevarteneste til ungdomsarbeid vart oppretta i 2012 og målet var kr 300000. For
Herdla sin del var det kr. 26000. Dette målet er ikkje nådd.
Frå 2016 er det foreslått å utvida målet også til barnearbeid og utvida målet til kr.400000. For
Herdla sin del er det kr. 29000.
Hensikten med gjevartenesta er at den kjem frå enkeltmedlemmar i kyrkjelydane.
Vedtak: Vi vedtek å utvida målet i gjevartenesta til kr.400000 i 2016.
Det må utarbeidast brosjyrer og laga gode ordningar for å melda seg på ordningen med fast
trekk. Forslag å ha brosjyre i Amen.
17/2016: Årsmøte:
Årsmøte vert søndag 20. mars etter gudstenesta.
Årsrapport og regnskap for 2015 vert lagt fram.

18/2016: Kyrkja/ kyrkjelydshuset:
Håkon orienterte om arbeidet i kyrkja.
Dåpssakristiet er pussa opp med ny vask og benkeplate, nye bord og stolar. Rommet skal
malast. Skal få ny panelovn og ein flyttbar ovn.
Prestesakristiet skal og ordnast med nye bord og stolar.
Vi skal ha møte med Velforeninga Fredly om pengegåva til kyrkjebygget/kyrkjelydsbygget.
Får vi kjøpa kyrkjelydshuset frå kommunen, kan vi arbeide vidare med planane om nybygg.
19/2016: Eventuelt:
Oppslagstavla ved kyrkjeporten, står Herdla kyrkjegard på, og er ei oppslagstavle som
kyrkjegardsarbeidarene skal bruka til oppslag som har med kyrkjegarden å gjere.
Vi vedtek dei retningslinjene.
Vi treng då ei oppslagstavle for oppslag om ting som skjer i kyrkja eller i kyrkjelyden.
Fasteaksjonen er tirsdag 15 mars.
Det vart lese opp info frå biskopen i samband med den.
Vi fekk info om seminaret for sokneråd og ansatte i januar.
Vi prøver å få til noko i samband med kystsogevekene i slutten av august. F.eks.gudsteneste
med gamal liturgi el.lign. Og deretter noko i Herdlavågen. Tek kontakt med Herdla museum
om samarbeid med det.
Neste møte vert onsdag 9 mars.

S. Herdla 19.02 2016.

Reidun Håpoldøy.
referent (sign)

