Den norske kirke
Kirkelig fellesråd i Bærum

Innkalling til møte i
Kirkelig fellesråd i Bærum
Torsdag 3. desember 2015 kl 19:00
Møtested: Bryn kirke og Bryn menighetshus
Fellesrådets gamle og nye medlemmer
møtes kl 18:00 i Bryn kirke.
Tradisjonen tro serveres julemat kl 18:30 i menighetshuset.
Fellesrådets møte settes ca. kl 19:00.

Saksliste:
FR 36/15

Godkjenning av innkalling og sakliste

FR 37/15

Godkjenning av protokollen fra 29. oktober 2015

FR 38/15

Revidert budsjett for 2015

FR 39/15

Trosopplæringssamarbeidet mellom Bærumsmenighetene

FR 40/15

Valg

FR 41/15

Søknad fra Asker og Bærum KFUK/KFUM

FR 42/15

Søknad fra Asker og Bærum KFUK/KFUM Speidere

FR 43/15

Fellesrådets møtedatoer 2016

FR 44/15

Referatsaker og kirkevergens orienteringer

Sandvika, den 26. november 2015
Stein Øgrim
leder
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Sakliste
FR 36/15

Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak: Fellesrådet godkjenner utsendt innkalling og saksliste.

FR 37/15

Godkjenning av protokollen fra 29. oktober 2015

Forslag til vedtak: Protokollen fra FR-møtet 29. oktober 2015 godkjennes.

FR 38/15

Revidert budsjett for 2015
Det fremlegges som vanlig forslag til revidert budsjett for 2015,
for å oppdatere budsjettet ift reelt inntekts- og kostnadsnivå i
det året som snart ligger bak oss.
(Budsjettet ble vedtatt på et tidspunkt fellesrådet ikke kjente
alle disse faktorene. Denne praksisen følger bestemmelsene for
kirkelig og kommunal regnskapsskikk, og avviker således fra
budsjett- og regnskapspraksis som mange nye rådsmedlemmer
kjenner fra næringsvirksomhet eller organisasjonsliv.)
Revidert budsjett for 2015 vil bli ettersendt.

Forslag til vedtak: Revidert budsjett for 2015 ble enstemmig vedtatt.

FR 39/15

Trosopplæringssamarbeidet mellom menighetene
Fellesrådets trosopplæringskoordinator oppdaterer rådet på
hvordan menighetene har utviklet sitt samarbeid innen
trosopplæring, og presenterer det helt nye markedsføringsmateriellet som er utviklet og som nå stilles til menighetenes
disposisjon for 2016.

Forslag til vedtak: Tas til etterretning.
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FR 40/15

Valg 2016
Fellesrådet skal velge tillitsvalgte til disse vervene:
a)   Leder (for ett år)
b)   Nestleder (for ett år)
c)   Arbeidsgiverrepresentanter til Partssammensatt utvalg (4 år)
Leder
2 medlemmer
Varamedlem
d)   Arbeidsgiverrepresentanter til Arbeidsmiljøutvalget (4 år)
2 medlemmer
Varamedlem
e)   Ett medlem av KAs valgkomité
Valgkomitéen har bestått av Kari-Anne Arnkværn, Laila Sømoen
og Per Arne Watle. Deres innstilling følger vedlagt.

Forslag til vedtak: Fellesrådet valgte disse tillitsvalgte:

FR 41/15

Søknad fra Asker og Bærum KFUK/KFUM for 2016
Vedlagt følger årets søknad fra Asker og Bærum krets av
KFUK/KFUM om økonomisk støtte for driftsåret 2016.
Kretsen søker om 260.000 kroner.
Kirkevergen innstiller på at støtten for 2016 indeksreguleres
ift 2015 (som var 250.000).

Forslag til vedtak: Fellesrådet bevilget kr 255.000 i støtte for 2016.

FR 42/15

Søknad fra Asker og Bærum KFUK/KFUM Speidere
Vedlagt følger årets søknad fra Asker og Bærum krets av
KFUK/KFUM Speidere for 2016.
Kirkevergen innstiller på at søknaden for 2016 innvilges.

Forslag til vedtak: Fellesrådet bevilget kr 15.000 i støtte for 2016.
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FR 43/15

Fellesrådets møteplan i 2016
Fellesrådet fastla i sitt forrige møte møtedager for 2016, for å
imøtekomme menighetenes ønske om å kunne hensynta
fellesrådets møter ved fastleggelse av menighetsrådenes egne
møter.
Orienteringssak.

Forslag til vedtak: Fellesrådet tok følgende møteplan for 2016 til orientering:
-

FR 44/15

7. januar kl 16:00 (Introduksjonskurs for fellesrådsmedl.)
3. mars kl 19:00
21. april kl 19:00
2. juni kl 18:00 (sommeravslutning)
15. september kl 19:00
27. oktober kl 19:00
1. desember kl 18:00 (juleavslutning)

Referatsaker og kirkevergens orientering
Orienteringssaker.
Referatsakene kan leses på fellesrådets hjemmeside.

Forslag til vedtak: Tas til etterretning.

Sandvika, 26. november 2015

Svein Erik Tøndel Andersen
Kirkeverge

