
Iveland menighetsråd 
4724 IVELAND   
 

 
 

REFERAT 
MENIGHETSRÅDSMØTE 

Kantina, 13.02.18 kl. 19.00 
 
 
Møtte: 
Kjell Øina, Solfrid Fossli, Irene Tveit, Olaf Engestøl sr., Tellef Eieland(1. vara),  Odd Håvard 
Dahle, Gunnar Ellingsen, Adina Skaiaa(ref.) 
 
Forfall 
 
 
Åpning v/ Gunnar Ellingsen: Troen og håpet  
 
Merknader til innkalling og referat: ingen 
 
Sak 06/18 MF               Referatsaker 
 
Vi hadde en fin avskjedsgudstjeneste med Thor Kåre.  Prosten hadde gudstjenesten sist 
søndag, og tar ellers ansvar for prestetjenesten inntil Fredrik Netland er på plass til påske 
 
    
Sak 07/18 MF               Menighetsarbeid  
 
Trosopplæringsutvalget har møte i forkant av MR.  De gikk gjennom årsrapporten for 2017. 
Mye bra arbeid har blitt gjennomført. Samarbeidet med søndagsskolen er viktig for 
gjennomføringen.  
Alfred ønsker å gjøre foto til en del av teknisk kurs. Det vil trengs et kamera som kan brukes 
i kirken. Han legger fram et forslag til innkjøp av fotoapparat.   
Utvalget går inn for at muligheten for et samarbeid om trosopplærer sammen med Evje og 
Hornnes bør utredes nærmere.  
 
Fellesskapstur-komiteen har evalueringsmøte 6. feb. - rapport fremlegges i møte. 
Evaluering syner at det gikk bra med planlegging og gjennomføring og med god deltakelse.  
Det er ønske om at det planlegges en tur i til Solstrand 2019 og at en ny komite oppnevnes. 
Saken tas opp med bedehusets styre.   
Ellers ønske fra turkomiteen om å ha en aktivitetshelg på bedehuset, eventuelt med 
overnatting for de som vil det. Dette tas også opp med bedehusets styre.  
 
Signe Hillestad er spurt om å være med i konfirmantutvalget.  Vi avventer svar. 
  
Gudstjenestliste framover: 11.03: Ikke bestemt hvilken prest ennå. Er meldt inn to 
barnedåp. Anna deltar. Kjell og Olav skaffer kaffemat.  
 
Oppfølging av skole/barnehager til påske: Adina tar kontakt med skole og barnehage å hører 
hva de ønsker. 



 
 
  
   
Sak 08/18 M            Regnskap 2017  
Årsregnskap for 2017 ble lagt fra. Ingen merknader. 
Vedtak:  
Årsregnskap 2017 for Iveland menighetsråd vedtas.  Underskudd dekkes av disposisjonsfond 
 
 
Sak 09/18M                  Årsmelding 2017 
Årsmelding 2017 ble lagt fram. Ingen merknader.  
 
Vedtak: Årsmelding for Iveland Menighet 2017 godkjennes. 
 
 
Sak 10/18 MF Prostidiakonsamarbeidet 
Gjennomgang av saksliste til representantskapsmøte 08.03. 
Det viser seg at alle de andre fellesrådene i prostiet går for økning av prostidiakons stilling 
fra 70% til 100%.  
Saken fremmes av prost og kirkeverge for rådmannen med ønske om økning i rammen.  
Det jobbes aktivt for å øke givertjeneste. 
 
Vedtak: menighetsrådet går inn for at stillingen til prostidiakonen økes til 100% fra 
01.07.2018. Inndekning hentes fra disposisjonsfond.   
Årsrapport fra prostidiakonen 2017 tas til etterretning 
         
      
Sak 11/18MF  Eventuelt 
       
Høring: Strategiplan KA ble referert.  Gjennomført av KV og leder innen fristen.  
 
Møtet slutt. 
 


