St. Svithun Menighet
Menighetsråd
MØTEREFERAT

Tilstede: Pater Sigurd Markussen, Liv Annette Waraas, Dragica Seka, Grete
James, Marianne Fredagsvik, Kazimirez Rockowiscz, Ole-Aleksander Greve,
Hans Kr. Jakobsen, Merilyn Sajets
Møtegruppe: Menighetsråd
Møtested: St. Svithun Menighet (Bibliotek)
Dato: 10.02.2016
Referent: Liv Annette Waraas

Saksliste:
Sak 1:
Referat fra sist møte er sendt ut. Ingen kommentarer.
Sak 2:
Valgkomite i forbindelse med valg av nytt menighetsråd de 2 første helgene i juni
2016.
De som er satt til å finne kandidater er:
Kitt Kommedal Greve
Marta Stasiak
Ha Truong Truc
Komiteen har ansvar for å finne egnede kandidater samt forestå valget.
Dersom noen har forslag til kandidater bes de sende mail til: stavanger@katolsk.no
Sak 3:
Ledig stilling som Katekeseleder.
Søknadsfrist blir medio mars. Stilling lyses ut på Katolsk.no samt menighetens
nettsted og Facebooksider.
Medlem av menighetsråd deltar på intervju av aktuelle kandidater til stillingen.
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Sak 4:
Menighetens økonomiske situasjon.
Det avholdes møte i Finansrådet 24 februar. Budsjett for 2016 er ikke levert da det
har vært mangel på info fra OKB vedr. tilgjengelige midler og som fører igjen til
hinder i budsjettarbeidet.
Menigheten er blitt lovet ca. 2,4 millioner i tilskudd. Hittil har vi mottatt 600 000.
Kollekt og avtalegiroer hjelper meget.
Dersom menigheten får pengene som er lovet vil vi gå i 0 for 2015.
Sak 5:
Diverse forespørsler vedr. messer og diverse grupper kan rettes mot menighetsrådet
som tar det videre i møte. Alt trenger ikke gå direkte til presten.
Eventuelt:
Menigheten ønsker å satse mer på barne- og ungdomsarbeid. Sognepresten har
ytret ønske om å ansette egen barne og ungdomsarbeider i deltidsstilling.
Menighetsrådet er enig i dette og dette overlates til Finansrådet for å se om det er
rom for dette på lønnsbudsjettet.
Minnegave etter Elin Ekroll.
Det er kommet ca. 20.000 inn. Elins etterlatte ønsker å bruke pengene i Elins ånd og
det er her ønsker om å danne et barnekor.
Menighetsfest 29 april. Alle tar med en rett. Lokaler er reservert og mer informasjon
blir sendt ut i forkant av festen.
4. Mars er Kvinnenes internasjonale bønnedag. Det er kommet forslag om å markere
denne dagen. Ønsker er å feire Rosenkransmesse med sosialt samvær deretter.
10 april er det kirkekaffe med underholdning.
Budsjett blir sendt ut når dette er vedtatt. Det samme gjelder for regnskap.

Dato for nytt møte i menighetsrådet er satt til torsdag 28 april kl. 19.00
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