REFERAT FRA MØTE I MOLDE MENIGHETSRÅD
Møtedato: 14.03.2018

Møtetid: kl. 18:00

Møtested: Molde domkirke (Kirkestua)

Tilstede:
Håvard Ervik (leder), Åse Marie Longva, Annlaug Fjøren, Vibeke Wiersholm Gjære. Åse Randi
Behrentz (vara), Astrid Valborg Nygård Andreassen (vara)
Meldt forfall:
Anita Dalmo Moltubak, Kristine Elisabet Svendsen, Stig Ove Voll, Håvard Stedje Hansen, Eyvind
Pettersson.
Andre tilstede:
Administrasjonsleder Finn Arild Fjøren

GODKJENNINGSSAKER



Innkalling til møte i Molde menighetsråd 14.03.2018
Referat fra møte i Molde menighetsråd 24.01.2018

VEDTAKSSAKER
Sak 004/18

Regnskap for Molde menighetsråd for 2017

Forslag til vedtak:
1. Molde menighetsråd godkjenner fremlagte regnskap for 2017.
2. Overskudd på kr. 85 181 tillegges disposisjonsfond 25699001

Møtebehandling:
Administrasjonen gjennomgikk regnskapet for 2017. Avkastningen fra Menighetspleiens fond og IJSstiftelse ble mye bedre enn forventet i 2017. I ansvar 20000 Diakoni, er regnskapet ført slik at avkastningen
fra Menighetspleiens fond kommer frem i regnskapet slik at det blir tydelig at midlene brukes i henhold til
forutsetningene. Refusjonen til fellesrådet fra ansvar 20000 Diakoni ble i 2017 høyere enn budsjettert,
fordi diakonstillingen i løpet av året ble utvidet til 100% stilling. Regnskapet kunne gjøres opp med et
overskudd.
Vedtak
1. Molde menighetsråd godkjenner fremlagte regnskap for 2017.
2. Overskudd på kr. 85 181 tillegges disposisjonsfond 25699001

Sak 005/18

Årsmelding for Molde menighetsråd for 2017

Forslag til vedtak:
Menighetsrådet godkjenner fremlagte årsmelding for 2017.
ADRESSE

Molde domkirke
Kirkebakken 2
6413 MOLDE

TELEFON SAKSBEHANDLER

71 11 14 61

TELEFON KIRKEKONTORET

71 11 14 70

E-POST

molde.domkirke@molde.kommune.no

ORGANISASJONSNR.

976 996 798
BANKKONTO

9650 26 85632

Møtebehandling:
Årsmeldingen for 2017 ble gjennomgått av administrasjonen. Innledningen til årsmelding skal skrives av
sogneprest Grethe L Johnsen. Den var ikke ferdig til møtet, men tas inn i etterkant. Menighetsrådet hadde
ingen innvendinger til det som var skrevet og påpekte heller ingen mangler.
Vedtak
Menighetsrådet godkjenner fremlagte årsmelding for 2017.

Sak 006/18

Budsjett for Molde menighetsråd 2018

Forslag til vedtak:
Menighetsrådet vedtar fremlagte budsjett for 2018.

Møtebehandling:
Administrasjonen gjennomgikk fremlagte budsjett. Avkastningen av fondsmidlene gjør at vi kan har større
virksomhet enn vi ellers kunne hatt i diakoni og trosopplæring. En må passe på at en ikke budsjetterer
større inntekter enn det som kan forventes og at utgiftene tilpasses deretter. Tilstanden på kjøkkenet i
kirkestua begynner å bli prekært dårlig. Det bør på sikt arbeides for å få inn i budsjettet oppgradering av
kjøkkenet i kirkestua. Oppgraderingen bør skje så snart som mulig.
Vedtak
Menighetsrådet vedtar fremlagte budsjett for 2018 med en endring i domkantoriets budsjett, der avsatte
midler tas inn til planlagt kjøp av korkapper.
Spørsmålene som er reist til drøfting ble behandlet slik:





Post 13801/10000 Fordelte utgifter:
Skal menighetsrådet fortsette med generelle overføringer til korene eller gi tilskudd når de har
behov for det.
Vedtak: Saken tas opp til drøfting med korene for å finne den beste løsningen for korvirksomheten
og menighetsrådets virksomhet.
Givertjeneste:
Resultatet av givertjenesten går ned. Hva skal vi gjøre med det?
Vedtak: Tas opp som egen sak på neste menighetsrådsmøte
Offerinntektene til egen virksomhet har gått ned.
Skal offerformålene justeres slik at vi får mer til egen virksomhet?
Vedtak: Tas opp som egen sak på neste menighetsrådsmøte.

Sak 007/18

Elias Storhaug - søknad om støtte til tur med kristenrussen

Forslag til vedtak:
Molde menighetsråd innvilger støtte på kr 5000,- til Elias Storhaug for deltakelse i kristenrussens opplegg
med reise til Colombia i påsken 2018.

Møtebehandling:
Menighetsrådet ønsker å støtte ungdommer fra menigheten som reiser ut for kristenrussen og vedtok
ADRESSE

Molde domkirke
Kirkebakken 2
6413 MOLDE

TELEFON SAKSBEHANDLER

71 11 14 61

TELEFON KIRKEKONTORET

71 11 14 70

E-POST

molde.domkirke@molde.kommune.no

ORGANISASJONSNR.

976 996 798
BANKKONTO

9650 26 85632

fremlagte forslag til vedtak.
Vedtak
Molde menighetsråd innvilger støtte på kr 5000,- til Elias Storhaug for deltakelse i kristenrussens opplegg
med reise til Colombia i påsken 2018.

Sak 008/18

Schola Cantorum - endring av vedtekter 2018

Forslag til vedtak:
Molde menighetsråd godkjenner endringer i Schola Cantorums vedtekter vedtatt i korets årsmøte
19.04.2017.

Møtebehandling:
Forslaget til endring i forskrifter for Schola Cantorum anses som en justering i forhold til dagens praksis og
ble vedtatt uten innvendinger.
Vedtak
Molde menighetsråd godkjenner endringer i Schola Cantorums vedtekter vedtatt i korets årsmøte
19.04.2017.

Sak 009/18

Menighetsweekend 2018 - evaluering.

Forslag til vedtak:
--

Møtebehandling:
På grunn av dårlig tid ble det ikke mulig å ta saken opp til behandling.
Vedtak
Saken utsettes.

REFERATSAKER





Referat fra møte i AU 06.03.2018
Referat fra møte i diakoniutvalget 31.01.2018
Referat fra styremøte i Schola Cantorum 10.01.2018
Referat fra styremøte i Molde domkantori 28.02.2018

Molde domkirke 19.03.2018
for Molde menighetsråd

(Sign.)
Håvard Ervik
Leder

Finn Arild Fjøren
Administrasjonsleder

ADRESSE

Molde domkirke
Kirkebakken 2
6413 MOLDE

TELEFON SAKSBEHANDLER

71 11 14 61

TELEFON KIRKEKONTORET

71 11 14 70

E-POST

molde.domkirke@molde.kommune.no

ORGANISASJONSNR.

976 996 798
BANKKONTO

9650 26 85632

