DEN NORSKE KIRKE
Øyer og Tretten kirkelige råd

Kongsvegen 325, 2636 ØYER
den 31.01.2013
Tlf: 61268220/97601055
e-post: berit.sundli@kirkekontoret.no

Møtebok Øyer og Tretten kirkelige råd
Møtedato:
22.01.2013 Møtetid: kl. 19:00
Møtested:
Møterom Lågen, Tingberg
Tilstede: Geir Korslund, Kristian Tande, Svein Ørslien, Alma Hovda Bø, Synnøve Bratt, Gro Helene Hjelmstad,
Ann Karin Hongshagen, Elin Paulsrud, Bente Kråbøl, Eldar Kjørstad, Kåre Solbakken, Øyvind Sagedal, Morten
Brendløkken
Forfall: Borghild Nysveen, Øystein Svendsen
Dessuten møtte Berit Sundli som førte protokollen.

Geir ønsket velkommen og ledet møtet. Øyvind Sagedal leste ei vakker salme av Edvard Hoem,
Ivar Bryhn er gått bort, han ble minnet med 1 min stillhet

Innkalling til møte godkjent.
Møtebok fra møte 27.11.2012 godkjent.

Sak 1/2013
Kirkevalget 2013
Vedtak:
Valgstyre: Arbeidsutvalget
Oppnevning av nominasjonskomiteer til valget 2013
Øyer sokn: Geir Korslund skal få med 2, disse er Olav Anseth, Hildegun Bjerke Styve
Tretten sokn: Eldar Kjørstad skal få med 2, disse er Bjørn Bjørnstad, Jon Halvor Midtmageli
Nominasjonskomiteene innkalles til orientering om ØTKR, valgordning, oppgaver osv
Valglistene skal være klare til mai-møtet i ØTKR
Sak 2/2013
Telefongodtgjøring til kirkens ansatte
Saken utsettes til neste møte. Det skal undersøkes nærmere med kommunens avtaler for
telefon til de ansatte
Sak 3/2013
Reisegodtgjøring for tillitsvalgte?
For en del av de tillitsvalgte medfører aktiviteten i utvalgene ekstra kjøring til møter,
planlegging og gjennomføring av aktiviteter. For at man ikke skal ha økonomisk belastning
med å være tillitsvalgt, vil vi godtgjøre kjøring etter statens satser.
Vedtak:
For kjøring til oppdrag utenom møter i rådet ØTKR godtgjøres etter statens satser.
Reiseregning leveres hvert halvår.
Sak 4/2013
Budsjett 2013. Midler til trosopplæringsutvalg og diakoniutvalg
Det er gitt ca kr 30.000,- i gaver til menighetsarbeidet i 2012.
Vedtak:
Diakoniutvalget kan disponere kr 3000,- i hvert sokn
Trosopplæringsutvalg kan disponere 10.000,-

Sak 5/2013 Fritak fra verv i Øyer og Tretten kirkelige råd
Ettersom det ikke er lenge igjen av perioden som vara til ØTKR, ser vi ikke hensikt i å gi
formelt fritak. Det er sårbart når noen av rådets faste medlemmer og vara-medlemmer blir
forhindret fra å ta på seg oppgaver.
Sak65/2013

Referatsak

 Tildeling av trosopplæringsmidler til Sør Gudbrandsdal prosti. Infomøte på Hamar den
4. februar
 Utlyst stilling kirketjener 50 % stilling, søknadsfristen er 4. Februar. Tilsetting skjer i
administrasjonsutvalget
 Innkalling til årsmøte Kirkens SOS Hedmark/Oppland.
Ann Karin Hongshagen og Alma Hovda Bø er våre representanter til årsmøtet
 Kirkekaffe på prestegårdssalen etter økumenisk gudstjeneste.
Synnøve Bratt og Geir Korslund ordner. Berit ordner kake på aktivitesentret og
sjukeheimen.
 Alterduk i begge kirker. Borgny Svalastog har levert begge dukene. Det er anskaffet
plexiglass for å beskytte dukene for søl og stearin.. Brukt bundet fon kirketekstiler. Jfr
vedtak i ØTKR i 2001
Vedtak: Referatsaker tas til underretning

