Den norske kirke
Kirkelig fellesråd i Bærum

Innkalling til møte i
Kirkelig fellesråd i Bærum
Torsdag 21. april 2016 kl 19:00
Fellesrådets lokaler i Brambanigården, Sandvika

Saksliste:
FR 09/16

Godkjenning av innkalling og sakliste

FR 10/16

Godkjenning av protokollen fra 3. mars 2016

FR 11/16

Fokus på lokalmenighetene - Helgerud og Lommedalen

FR 12/16

Omdisponering av tidligere avsetninger

FR 13/16

Årsmelding for Kirkelig fellesråd 2015

FR 14/15

Referatsaker og kirkevergens orientering

Sandvika, den 12. april 2016

Stein Øgrim
leder

Den norske kirke
Kirkelig fellesråd i Bærum
Sakliste
FR 09/16

Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Fellesrådet godkjenner utsendt innkalling og saksliste.

FR 10/16

Godkjenning av protokollen fra 3. mars 2016

Forslag til vedtak:

Protokollen fra FR-møtet 3. mars 2016 godkjennes.

FR 11/16

Fokus på lokalmenighetene – Helgerud og Lommedalen
Fokus-menighetenes FR-representanter orienterer om arbeidet
i menigheten, satsningsområder, suksesshistorier mv.
Fokusmenigheter i april er Helgerud og Lommedalen.

Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

FR 12/16

Omdisponering av tidligere avsetninger
Årsregnskapet for 2015, som ble godkjent i forrige møte, ble
avsluttet med et merforbruk som ikke ga rom for årsoppgjørsdisposisjoner med overføringer til gode formål i menighetene.
Ved disponeringen av mindreforbruket for 2014 besluttet
fellesrådet å bevilge midler til en rekke stabstiltak og felles
faglige aktiviteter. Noen av disse midlene er brukt, noen er
disponert for gjennomføring i 2016, og noen står ubenyttet på
avsetningskonto.
Til tross for en noe anstrengt økonomi i inneværende år,
innstiller kirkevergen på at det bevilges kr 330.000 kroner til
stabstiltak i 2016 (kr 30.000 til stabstiltak i hver av stabene).
Midlene tas fra ubenyttede avsetninger fra 2015.

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd bevilget kr 330.000 til stabstiltak for 2016.
Kirkevergen disponerer disse midlene fra avsetningskonto.
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FR 13/16

Årsmelding for Kirkelig fellesråd 2015
Utkast til årsmelding ettersendes til rådets medlemmer.

Forslag til vedtak:

Årsmeldingen for kirkelig fellesråd for 2015 ble godkjent med
de endringer som fremkom i møtet.

FR 14/16

Referatsaker og kirkevergens orientering
Orienteringssak.
Referatsakene kan leses på fellesrådets internettsider.

Sandvika, 12. april 2016
Svein Erik Tøndel Andersen
Kirkeverge

