Den norske kirke

Kirkelig fellesråd i Bærum

Protokoll
Møte i:
Dato:

Kirkelig fellesråd i Bærum
Torsdag 4. juni 2015 kl 19:00 i Kirkestua, Tanum.

Til stede:

Ellen Pihl (Bryn sokn),
Laila Sømoen (Helgerud sokn),
Åge Cornelius Haavik (Høvik sokn),
Tron Ole Bamrud (Jar sokn),
Per Arne Watle (Lommedalen sokn),
Stein Øgrim, leder (Lysaker/Snarøya sokn),
Beate Ringstad (Tanum sokn),
Per Arneberg (Østerås sokn),
Arnulf Myklebust (Bærum kommunes repr.),
Morten Skauge (Bærum kommunes vararepr.)
Thomas Berbom (geistlig repr.)
Hege Rasch-Eng (Grinilund sokn),
Kari Anne Gjesdal Arnkværn (Haslum sokn),
Nina Skui Lindvig (vara Haslum sokn),
Gunnar Næsheim (geistlig repr.)
Ass. kirkeverge Kristin Anskau,
Kirkeverge Svein Erik T Andersen.

Forfall:

Fra adm:

FR 15/15

Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Fellesrådet godkjente utsendt innkalling og saksliste.

FR 16/15

Godkjenning av protokollen fra 7. mai 2015

Vedtak:

Protokollen fra FR-møtet 7. mai 2015 ble godkjent.

FR 17/15

Fokus på lokalmenighetene – Tanum og Østerås
Representantene fra Tanum og Østerås orienterte om aktivitetene og
aktuelle saker i menighetslivet.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.
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FR 18/15

Veivalg for fremtidig kirkeordning
Utkast til høringssvar var utsendt på forhånd.
Rådet gjennomgikk utkastet og drøftet enkelte punkter inngående. Rådet
kom til slutt frem til omforente formuleringer på de punktene det var
diskusjon om. Kirkevergen fikk fullmakt til å justere høringsnotatet på
disse punktene, med utgangspunkt i de fremkomne nye formuleringene.
Endelig versjon sendes representantene for ev. kommentarer før den
oversendes Kirkerådet.

Vedtak:

Høringsuttalelsen om veivalg for fremtidig kirkeordning ble godkjent, med
de omformuleringer som fremkom i møtet.

FR 19/15

Budsjettinnspill til Bærum kommune 2016-19
Utkast til budsjettinnspill til Bærum kommune for ønskede utvidelser på
drift og investeringer var utsendt på forhånd. Kirkevergen orienterte om
bakgrunn for de foreslåtte prioriteringene.
Bærum kommunes representanter i fellesrådet deltok ikke i behandlingen
av denne saken.

Vedtak:

Fellesrådet vedtok budsjettinnspill drift og investeringer for neste
handlingsplanperiode.

FR 20/15

Referatsaker og kirkevergens orientering
Det er kun kort tid siden forrige fellesrådsmøte, så det foreligger ingen
referatsaker eller orienteringer.
Neste møte i Kirkelig fellesråd er berammet til
torsdag 17. september kl. 19:00.

Tanum, 4. juni 2015
Stein Øgrim
leder
Svein Erik Tøndel Andersen

