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SAKSLISTE:

SAK 1
Godkjenning av innkalling
Møteinnkalling er godkjent.
SAK 2
Referat fra siste møte
Godkjent
Sak 3
Evaluering av Julemarked 27. november 2016
Marianne Fredagsvik gav en forklaring på hvordan planleggingen og
gjennomføringen av julemarkedet foregikk. Det ble dannet en komité og man
begynte ambisiøst med at de ulike nasjonalitetene skulle bidra/ha hvert sitt bord i
menighetssalen under julemarkedet.
Mail ble sendt ut til alle språkgruppene, men det kom ikke svar fra noen av
gruppene. Man ble da usikker på om markedet kunne gjennomføres.

Magdalena Prokop forteller at det var lite folk fra polsk språkgruppe.
Det kommer frem at man satt igjen med en litt dårlig opplevelse etter markedet og
ikke minst at det er meget krevende å forholde seg til så mange grupper.
Den største utfordringen som menighetsrådet har er at vi er ikke én samlet
menighet, men at menigheten består av så mange ulike grupper.
Forslag fra p. Sigurd Markussen er at gruppeledere innkalles til møte i slutten av
august for å planlegge nytt julemarked i 2017.
Det vil bli forfattet en mail som p. Sigurd Markussen sender ut til de forskjellige
språkgruppene.
Sak 4
Rivning av scenen i menighetssalen
Edward Wasilewski har hentet inn priser på arbeid i forbindelse med rivning av
scenen i menighetssalen. Beregninger tilsier at dette kan bli svært kostbart.
Det ser ut til at det må bli to trinn opp til et nytt forhøyet gulv pga ventilasjon og rør
som allerede ligger der. Det er hentet inn priser på ventilasjon, strøm, gulv og
maling.
Det understrekes at det er viktig at arbeidet gjøres av profesjonelle aktører med
fagbrev da man må kunne ha mulighet å reklamere dersom det er gjort en dårlig
jobb.
Eventuell rivning av scenen kan gjøres på dugnad og det samme kan muligens en
del av maleriarbeidet også.
Edward Wasilewski renskriver og sender prisoverslag over til Finansrådet for videre
evaluering.
Sak 5
Gjennomgang av årsplan for St. Svithun menighet
Marianne Fredagsvik gjennomgikk årsplanen.
Det ble satt sammen noen grupper for å få til samlede aktiviteter.
Det er viktig at man får en bedre ansvarsfordeling i gruppene. Planen med årshjulet
er å få til flere samlede aktiviteter i menigheten.
Det uttrykkes at det er et savn etter flere aktiviteter som arrangeres av norsk
språkgruppe.

Sak 6
Til informasjon: Regnskap for 2016, budsjett for 2017 og regnskapsanalyse de siste
tre år
Regnskap er ikke endelig og resultatet for 2016 er derfor i hovedsak kun hovedtall.
Viktigste punktene er:
Kollekter – det har vært en nedgang her på ca. 400 000.
Kommunale tilskudd. Det har vært mange mailer frem og tilbake for å få avklart hvor mye
menigheten får. Det man vet er at menigheten får mer enn hva som er budsjettert. Kun en
liten del av beløpet ble utbetalt i desember 2016.
Fylkesmannens tall ble sendt OKB i slutten av oktober og det viser seg at OKB har fått
utbetalt det aller meste av beløpet før jul 2017. Etter purring er det blitt utbetalt 3 millioner.
Det er uenighet internt i bispedømmet og man anslår at menigheten får 4,1 millioner i
kommunalt tilskudd, men det er ennå usikkert.
På grunn av usikkerhet i forbindelse med regnskapet samt revisjon av regnskapet, får vi
antagelig ikke tilsendt endelig godkjent og revidert regnskap før tidligst sommeren 2017.

Sak 7
Til informasjon: årsregnskap og årsrapport for 2017 fra Caritas Stavanger
Anne Kristine Ekroll gikk gjennom årsregnskap og budsjett for Caritas Stavanger.
26.02.2017 var det årsmøte i Caritas.
Stavanger kommune har vært svært generøse med tilskudd. Her har Knut Maubach vært
svært aktiv i sin jobb for å få inntekter inn til Caritas.
Caritas har ansvar for norskkurs, pratecafé, hjelp med jobbsøking, kontakt med kommune &
barnevern, hjelp i forbindelse med dødsfall, overnatting og mat til trengende.
Det er mange som sliter økonomisk og Caritas hjelper på alle måter. Caritas var også
behjelpelig med å dele ut matkort til jul.
Sak 8
Til Informasjon: Nye regler for utlån/leie av menighetens lokaler, fra OKB
Etter negative presseoppslag i forbindelse med lån av lokaler til en polsk foredragsholder
har OKB skjerpet sine rutiner for utlån av lokaler. Utlån av lokaler i 2016 var en feilvurdering.
Menighetens lokaler skal ikke leies ut til politiske formål. Hovedregel for utleie er at dette
skal gå gjennom p. Sigurd Markussen.
Utlån og utleie av lokaler er basert på tillitsforhold og det er viktig at dette ikke utnyttes.

Sak 9
Eventuelt
Magdalena Prokop hadde to saker som hun ville ta opp.
Organist
Det er ønskelig at Zbignew (Benny) Slaby spiller under polsk messe kl 13:00. P.
Sigurd Markussen, p. Zygmunt Majcher og Benny setter seg ned og avklarer
hvordan dette skal skje.
Sangtavle
Det er fremmet et ønske om en elektronisk sangtavle. Dette er vanlig i mange polske
kirker. Polsk språkgruppe sier de kan ta dette på egen regning.
P. Sigurd Markussen informerer om at dette har vært tatt opp tidligere og at
bispedømmets kunstkomite og St. Svithun menighetsråd tidligere har nektet
montering av en slik skjerm i kirkebygget.
Det er i tillegg en lov i Norge som sier at det ikke er lov å publisere sanger uten at
dette samtidig blir rapportert til TONO. Tono og Kopinor krever gebyrer for å kopiere
sanger opp og publisere dette.
Bekymring i St. Svithun menighet
Menighetsrådet er bekymret for omdømmet St. Svithun menighet har i Oslo/OKB.
Vi har en sogneprest som står veldig alene med mange arbeidsoppgaver og som har
ansvar for 14 500 medlemmer i Stavanger.
Menighetsrådet opplever mangel på støtte fra OKB i saker som gjelder alt fra
kirkebygg, økonomi til generelle henvendelser og i personalsaker.
Kontrasten mellom det som står skrevet i siste utgave av tidsskriftet St. Olav og det
som nå oppleves i St. Svithun menighet er svært stor.
Menighetsrådet ønsker å be om et møte med Biskopen i forbindelse med ferming 6
mai 2017.
Referent
Liv Annette Waraas
Neste møte: onsdag 10 mai 2017

