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Saksliste:
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Sak 1:
Godkjenning av innkalling og saksliste

Referat fra forrige MR møte og innkalling – godkjent
Sak 2:
Godkjenning av referat – er ok.
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Sak 3:
Info fra Sognepresten
Nøkkelsystem
Nøkkelsystem blir dyrere enn først antatt. Finansrådet har godkjent og det settes nå i
gang utskifting av låsene i alle dører.
Finans:
Mangler inntekter i menigheten og har et underskudd på 31.000 pr juli 2015. 1,4 mil.
Skal betales i høst i renter og avdrag.
Caritas:
Caritas Stavanger ble etabler 17 august 2015 og er registrert med eget
organisasjons nummer i Brønnøysundregistrene og eget bankkontonummer.
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Parkeringsplass
Avtale med Stavanger Parkeringsselskap er trådt i kraft.
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Info.
Ordinær Visitas
P. Sigurd informerer om at ordinær visitas finner plass 11-12 oktober 2015. Program
for visitas ble gjennomgått i Menighetsrådet.
Ekstraordinær visitas
Vil blir gjennomført 24-25 september 2015 på bakgrunn av meldinger om konflikter i
det polske miljøet i St. Svithun menighet, og fordi kapellan Zygmunt Majcher er under
etterforskning av Toll Vest og av Politiet i Hordaland og Rogaland for to ulike saker.
Dette blir kunngjort på alle Messer søndag 6 September.
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Menighetsrådet inkludert språkgruppene vedtok i møte å sende en redegjørelse for
sitt omforente syn på saken til OKB.
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http://stavanger.katolsk.no/PDF%20FILER/Kunngjoringer.pdf
!
http://stavanger.katolsk.no/PDF%20FILER/Menighetsraad/
brev_okb.pdf
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Sak 4:
Finansråd – nye medlemmer
Kirsten Johansen erstattes av Rentata Peksyk
Tor Arne Sajets erstattes av Thien Van Le
Sak 5:
Bygninger
Tiltaksplan utarbeidet av Kraftværk ble utdelt. Informasjon om hvilke tiltak Stavanger
kommune krever for at St. Svithun menighet skal opprettholde daglig drift er gitt.
Forslag for opprusting av lokaler er gitt og må igangsettes før nyttår.
Sak 6:

Ukentlig kveldsmesse på Engelsk
Utsettes
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Sak 7:
Menighetens aktiviteter frem mot nyttår
Forslag om Julemarked til inntekt for Caritas. Språkgruppene
involveres.
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Sak 8:
Byttekveld/dag til inntekt for Caritas
Knut ser på dato og sender ut info skriv.
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Sak 9:
Eventuelt
Festkomite
Det er ønskelig å ha en festkomite før større samlinger i Menigheten.
Notert.
Info fra AU - Pastoralrådet
Høringsrunde angående Pastoralavdelingen i OKB førte til en anbefaling
fra AU. Denne er i sin helhet bifallt av Biskop Bernt. Det vil bl.a. ikke
ansettes vikarer i Pastoralavdelingen. Katekese- og
søndagskolemateriell er tilgjengelig, men vanskelig å finne frem til
informasjon da man må inn via NUK sine nettsider. Lite oversiktlig.
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Referent: Liv Anette Waraas
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