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Saksliste:
Sak 1:
Godkjenning av innkalling og saksliste

Referat fra forrige MR møte og innkalling – godkjent
Sak 2:
Godkjenning av referat – er godkjent.
Sak 3:
Info fra Sognepresten
Ansettelser:
Anne Kristin Ekroll er ansatt som Katekese koordinator 50% stilling og som Caritas
koordinator 30%. Oppstart er 1 August.
Caritas Norge har fått ekstra midler fra forvaltningsorganet IMDI og her ønsker
Caritas å bruke ekstra midler på Stavanger. Det kan dermed bli aktuelt å bygge opp
til en 100% stilling.
Kathrine Esquivel er ansatt som Barne & Ungdomsarbeider i St. Svithun menighet og
har startet opp sitt arbeid.
Økonomi:
Økonomien er under kontroll. Revidert årsregnskap er ikke mottatt, men beskjed fra
Oslo er at de jobber med St. Svithun menighet nå.
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Det er et overskudd før låneavdrag på kr. 1 527 000. Låneavdraget i 2015 var på 1
800 000 slik at det reelle resultatet er et underskudd på vel kr. 300 000.
Kommunalt tilskudd på 1,9 millioner er mottatt, noe som er mindre enn de 3,1
millioner som menigheten skulle ha hatt i utgangspunktet.
De investeringer som er blitt gjort er nytt nøkkelsystem som kommer rundt 1 juni. Her
er kostnaden 250 000 + moms.
Kontorene blir pusset opp og malt noe som er en liten investering.
Menighetsrådsvalg:
Valg blir avhold 4,5,11 & 12 juni. Det er mange kandidater og valgkomiteen har laget
en presentasjon av hver kandidat. Dette er oversatt til Engelsk og Polsk.
Menighetsrådet er informert om at det er blitt lagt press på medlemmer i menigheten
som stemmer i menighetsrådsvalg 2106, samt uakseptabel sjikane og nettmobbing
av kandidatene som stiller til menighetsrådsvalg. Dette tar menighetsrådet sterk
avstand fra,
Valgkomiteen er i dialog med biskop Bernt ifht. gjennomføring av
menighetsrådvalget. Samt å iverksette tiltak for å stoppe uregelmessighetene.

Katekese:
Konfirmasjon og 1 Kommunion er snart ferdig. 60 barn mottar sin 1 Kommunion 4
juni. 68 konfirmanter i menigheten og 100 barn til 1 Kommunion.
Toll og Politi:
Ikke noe nytt. Tollvesenet har hatt representanter fra OKB på møte.
Avsettelse:
Pater Sigurd har blitt informert om at han ikke har tillit hos Biskop Bernt. Han ønsker
å flytte Pater Sigurd til utlandet. Menigheten må dermed være forberedt på at Pater
Sigurd slutter som sogneprest i St Svithun fra 1 August.
Menighetsrådet er sterkt uenig i denne beslutningen og stiller seg bak Sognepresten.
Avsettelse vil ikke skape ro i menigheten, snarere tvert imot.
Menighetsrådet gav i forbindelse med ekstra ordinært visitas 24.9.15 en tydelig
tilbakemelding til Biskop Bernt om hvilke krevende utfordringer St Svithun menighet
står ovenfor – uten at menighetsrådet har fått en tilbakemelding på vår skriftlige
henvendelse. Sognepresten har kun fått tilbakemelding fra OKB, at det kalles inn til
ordinær visitas 25-26.11.2017. Vi stiller oss undrende til at Biskop Bernt ikke ønsker
en dialog på et tidligere tidspunkt, sett i lys av den situasjonen menigheten befinner
seg i.
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Når vi nå opplever at Biskopen ønsker å løse situasjonen i St Svithun menighet ved å
forflytte Pater Sigurd, er menighetsrådet av den oppfatning at rotårsaken ikke blir
forstått eller ønsket løst. Å forflytte Pater Sigurd vil ikke avhjelpe situasjonen i St
Svithun menighet.

Sak 4:
Eiendom
Kirkebygget er fremdeles uten attest. Det jobbes med saken.
Reklamasjon:
T. Lund må utføre diverse arbeid som ikke er ferdigstilt. Dette må gjøres innen 14
dager. Det vil bli utført arbeid 30 mai etter avtale.
Andre bygg:
Ikke noe nytt.
Gang/Sykkelsti:
Mottatt purring. Kommunen har sendt brev som ble mottatt for 2 uker siden, og har
informert om at de skal lage gang/sykkelsti.
Stavanger Parkering har vært i kontakt med menigheten og meldte fra om at de ikke
var fornøyd med at det skal lages gang/sykkelsti og at dette er unødvendig.
Det er ikke endelig avgjort.
Hyttetomt:
OKB har akseptert tilbud. Det blir påbegynt arbeid med å rydde i skog/tilkomst til
hytten. OKB dekker kost.
Bruk av eiendommen. Det er ønskelig ed skriftlig utsagn om hva inntil videre bruk av
eiendommen innebærer. Her venter vi ennå på svar fra OKB og det vil ikke bli gjort
investeringer før skriftlig svar er mottatt.
Sak 5:
Runde rundt bordet. Det har vært et turbulent år hvor menigheten har vært preget av
tingenes tilstand. Menighetsrådet har stått for saker som kommet opp.
Det er positivt at ledere for nasjonale grupper er invitert på møter i Menighetsrådet.
De ter ønske om å ha fast struktur og datoer for møter i Menighetsrådet, men med
mulighet for å kunne flytte møte.
Grete James takker for seg.
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Det er viktig å jobbe for èn felles menighet som er for alle.
Avtroppende Menighetsråd anser det som nyttig og viktig å invitere ledere for
språkgruppene med til møter.
Menighetsrådet er tydelige på at det er et sterkt ønske om å beholde vår Sogneprest
Sigurd Markussen i menigheten hvor han har bidratt sterkt til bedre økonomi,
fellesskap og flott arbeid for barn og unge i menigheten.
Årshjul:
Lage en oversikt over hva som skjer i menigheten ved store høytider, Jul, Påske etc.
Juletrefest:
Viktig at Juletrefest for alle i menigheten står på agendaen.
Aktiviteter:
Hva kan man tenke seg vedr. aktiviteter i menigheten. Send mail til Liv Annette
Waraas.
Sak 6:
Eventuelt
Sak vedrørende situasjon for Pater Per Einar Odden. Menighetsrådet stiller seg
undrende til at saken treneres. Pater Per Einar ønsker selv å flytte til Trondheim.
Kopi av referat går til OKB.

Referent: Liv Annette Waraas
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