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Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn 

Telemark menighet          

  
    

 
 

   REFERAT FRA 
MØTE I MENIGHETSSTYRET 15.03.2022 

 
EMNE: Møte nr. 3/22 Sak 19/22 – 28/22 
MEDL.: Prest Fred Arve Fahre, Eva Bjørntvedt, Helene Fahre Kaasa, 

Inger Mari Nomme, Øystein Semb, vara Knut Hvale og Grethe 
M. Minnesjord (menighetssekretær), Terje M Sletten (styreleder)  

FORFALL: Ingen 
KOPI TIL:  Alle medlemmer av menighetsstyret og eldsterådet, Torgeir  

Døvik, Skauen kristelige skole v/rektor og styreleder, Skauen  
kristelige barnehage v/styrer og styreleder, Ole Gunnar Foss, B 
Terje Semb. 

STED/TID: Skoletorget i u.etasjen - Skauen kirke 15.03.2022 kl 1800 - 2000 
INNKALT AV: Terje M Sletten  
REFERENT: Grethe Marie Minnesjord 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Andakt:  Øystein Semb 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
SAK 19/22  Godkjenning av referat fra møte 15.02.2022.  
 
  Vedtak:  
  Referat fra møte 15.02.2022 ble godkjent. 
 
 
SAK 20/22 Bondal Fjellstue – kartlegging av grunnlag for fortsatt drift  

Det vises til sak 10/22 fra styremøtet 15.02.2022. Etter drøfting av saken 
i møtet ble Øystein i samarbeid med Fred Arve bedt om å foreslå en 
innstilling for behandling på årsmøtet i menigheten. Innstillingen var 
vedlagt. 
 
Vedtak: 
Innstillingen legges fram på årsmøtet i menigheten onsdag 30.03.2022 
med de endringer som ble besluttet i møtet. 
 

    
SAK 21/22 Årsmøtet i DELK Telemark onsdag 30.03.2022 – forslag til agenda 

Et justert forslag til agenda ble lagt fram i møtet – for drøfting og 
kommentarer. Det ble orientert om: 
o Tidsplan for to generalforsamlinger og årsmøtet denne dagen 
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o Behandling av årsmeldinger fra utvalgene i menigheten 
o Årsberetning 2021 (iht DELKs Grunnregler) – utkast ble lagt fram i 

møtet. 
 
Vedtak: 
Menighetsstyret tar forslag til agenda for årsmøtet 2022 til orientering. 
Årsberetning 2021 iht DELKs Grunnregler ble godkjent med noen 
justeringer. Styreleder arbeider videre med forberedelser til årsmøtet i 
samarbeid med Eldsterådet. 

 
 
SAK 22/22 Økonomisaker 

Følgende økonomisaker ble behandlet: 
1. Behov for utstyr for lyd/streaming i kirken (NOK 24.000 eks MVA) 
2. Kurs for søndagsskolen (NOK 2.600) 
3. Pianostemming/Damekor (NOK 17.000) 
4. Budsjett Drifts- og eiendomsutvalget 2022 (NOK 162.500) 
 
Det ble orientert om søknad til Skien kommune om støtte til strøm-
regning, søknadsfrist 15.03.2022.     
 
Vedtak: 
Menighetsstyret godkjenner: 
1. Søknad om innkjøp av utstyr for lyd/streaming i kirken for inntil kr 

24.000 eks MVA. 
2. Søknad om dekning av kursavgift for to ledere i søndagsskolen på kr 

2.600. 
3. Kostnader til pianostemming samt utgifter i damekoret, tilsammen kr 

17.000. 
4. Budsjett for Drifts- og eiendomsutvalget for 2022 på kr 162.500. 

 

 

SAK 23/22 Løpende saker  
Menighetsstyret tok en gjennomgang av status for aktuelle løpende 
saker: 
o Nye nettsider – noen tanker om informasjon på nettsidene (Grethe, 

Fred Arve). 
o Håndtering av musikkrettigheter og forholdet til TONO: Gabriel F 

bistår med håndtering og rapportering til TONO. 
o Opplæring i styrearbeid: Gjennomføres 1. halvår 2022 (Terje). 
o Skjema for Årsmelding 2021 til DELKs hovedkontor: Frist 15.03.2022 

(Grethe) 
o Informasjon om arbeidet i menighetsstyret: Det vil bli noe informasjon 

i neste SkauenNytt og på årsmøtet 30.03 (Terje) 
o Planlegging av Fjordglimtleir sommeren 2022 (13.07 – 17.07). Leirsjef 

er på plass! (Eva)  
 

Vedtak: 
Menighetsstyret tar gjennomgangen av løpende saker til orientering. 
Ansvar for oppfølging er angitt.  
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SAK 24/22 Brev om økt støtte til misjonsprosjekter 
Alle menighetene i DELK mottok fredag 11.03.2022 brev fra tilsynsmann 
og misjonssekretær om økt støtte til misjonsprosjekter.  
 
Vedtak: 
Styreleder legger fram forslag til svarbrev i neste styremøte 19.04.2022. 
 
 

SAK 25/22 Utkast til mandat for menighetsstyret 
På styremøtet 15.02 ble Terje i samarbeid med Fred Arve utfordret til å 
legge fram forslag til mandat for menighetsstyret og organisasjonskart for 
DELK Telemark til møtet 15.03.2022. Styret drøftet saken. 

 
Vedtak: 
Menighetsstyret legger fram tanker om «Mandat for menighetsstyret» og 
organisasjonskart for DELK Telemark til menighetsmøtet/årsmøtet 
30.03.2022. Momenter fra drøftingen innarbeides.  

 
 
SAK 26/22 Fra Drifts- og eiendomsutvalget 

Det ble orientert om følgende: 

• Årsmelding for 2021 og budsjett for 2022 

• Godkjent skiltplan for G/S-veg 

• Skilting av kirkebygget 

• Vaskeprosedyre og kalender for vask i 2022 og 2023 

• Spørsmål fra skolen om disponering av det arealet MinGle tidligere 
disponerte i skolens underetasje (tilfluktsrommet) 

 
Vedtak: 
Menighetsstyret tar informasjonen til orientering, og takker Drifts- og 
eiendomsutvalget for meget god planlegging og oppfølging av alle store 
og små detaljer ved ferdigstilling og drift av kirkebygget. 

 
 
SAK 27/22 Referatsaker 

o Utkast til årshjul for aktiviteter i menigheten 
o Utkast til møteplan for 2. kvartal 2022 
o Saksliste til møte i Eldsterådet 17.03.2022. 
 
Vedtak: 
Menighetsstyret tar referatsakene til orientering. 

 
 
SAK 28/22 Eventuelt 

o Sakspapirer til møte i Samarbeidsrådet i DELK 25 – 26.03.2022 
videresendes styremedlemmene (Eva) 

o DELK-skolenes styringsstruktur – henvendelse med svarfrist 
01.05.2022. Settes på sakslista til møtet 19.04.2022 
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o Politiattester for ledere i barne- og ungdomsarbeid: Grethe M og 
Helene F K sørger for at dette er på plass. Attestene arkiveres hos 
menighetssekretær. 

 
Vedtak: 
Menighetsstyret tar sakene til orientering. 

 
 

 
 
 
Inger-Mari Nomme       Eva Kløw Bjørntvedt  Helene Fahre Kaasa 
Nestleder        Styremedlem   Styremedlem 
 
 
 
Øystein Semb       Fred Arve Fahre   Knut Hvale 
Styremedlem        Styremedlem   Varamedlem 
 
 
 
Grethe Marie Minnesjord      Terje M Sletten 
Menighetssekretær       Styreleder 
   
 
 
 


