
Iveland menighetsråd 
4724 IVELAND   
 

 
 

REFERAT 
MENIGHETSRÅDSMØTE 

Kommunehuset, kantina 20.08.19 kl. 19.00 
 
Møtte: 
Kjell Øina, Olaf Engestøl sr.,  Irene Tveit, Fredrik Netland, Solfrid Fossli, Tellef Eieland(1. 
vara), Odd Håvard Dahle ( kom.rep.) , Adina Skaiaa(ref) 
 
Forfall:  
 
Åpning av Fredrik 
Joh. Åpenbaring: 3.11: Jeg kommer snart. Hold fast på det du har 
Kolosserbrevet  2: Vær rotfestet i ham 
 
 
Sak 48/19M                Referatsaker 
 
Det arbeides på kirketaket, og det blir lagt nye graderenner på nord-siden. 
 
 
Sak 49/19 M               Evaluering av gudstjenester   
 
16.06 Gudstjeneste – 2 dåp. Søndagsskolens dag og 7 års bok 
samling for 7 åringene i forkant ble avlyst   
30.06 Gudstjeneste  Fredrik 
21.07 gudstjeneste  Kristine Borgen . Bare vikarer, men gikk greit. Barnedåp 
11.08 gudstjeneste  Fredrik 
18.08 gudstjeneste på Naturligvis på Evje – en fin gudstjenester der en god del Ivelendinger 
fant veien 
     
Sak 50/19 M          Gudstjenesteplan høst 
25.08 gudstjeneste  Fjermedalen  Gunvor Hofseth ( Birkenes` ansvar) 
08.09 gudstjeneste  Konfirmantpresentasjon: årets og 50 års konfirmanter. Kirkekaffe i 
kirken. Kjell/ Olaf ordner kake. Dekke bord til konfirmantene i kirken 
 
 
22.09 gudstjeneste  Høsttakkefest/4 -5 års bok. Samling i forkant. Bygdekvinnelaget sørger 
for pynting. Gudstjeneste planlegges neste møte 
 
06.10 gudstjeneste 
20.10 gudstjeneste  TV- aksjon (2-3 års bok er flyttet til 17.11) 
03.11 Allhelgensdag – minnedag for de vi har mistet 
17.11 Familiegudstjeneste 2-3 års bok  
 
 
 



 
 
Sak 51/19 MF        Trosopplæring 
Søkerliste til stilling som trosopplærer:  det var 3 søkere til stillingen som trosopplærer. 
Helga Victoria Aas Johnsen tilbys stilingen som trosopplærer i 10%. Menighetsrådet ser 
positivt på at dette kan kombineres med vår andel av prostidiakonstillingen. Stillingen er 
imidlertid en selvstendig stilling. 
 
Trosopplæringsbudsjett 2019: det er ikke brukt mye av trosopplæringsmidlene foreløpig. Det 
kjøpes inn materiell til utdeling, og lønnes trosopplærer i henhold til timer brukt på tiltak i 
trosopplæringen.  
 
 
     
Sak 52/19 M              HMS avtale med bispedømme  
Revidert avtale  framlagt og godkjent. Kirkevergen får fullmakt til å skrive under avtalen. 
 
 
Sak 53/19 M               Valg 2019 
 
Stemme- 
styrer 

Kl. slett Birketveit 
Kantina, kom. huset 

Skaiaa 
Ivelandstaua 

Vatnestrøm 
Vatnestrøm skole 

     

Friv 1 10.00-
20.00 

Ragnhild Lilletveit 
 

Svein Hillestad Øyvind Skaiaa 
 

Friv 2 10.00-
20.00 

Anne Synnøve Grosaas Arnvid Vidnes Salve Mjåland 
 

Friv 3 10.00-
20.00 

Ingelin Vidnes Audhild Bærheim Tellef Eieland 
 

     
Reserve 
 

 Solfrid Fossli Adina Skaiaa Anne Lise Eieland 

 
Reservene kan brukes hvis noe uforutsett skjer, eller det oppstår behov for en lenger pause 
for noen. I første rekke brukes Solfrid Fossli 
 
BUDSJETTRAMME  VALG 2019 
 
Inntekter 
Tilskudd kirkerådet                       kr 28.022,- 
       
 
 
Utgifter 
Stemmestyrer     kr   9.000,- 
Tellekorps      kr   2.400,- 
Ekstra lønn KV total kostnad 70 t.  kr 25.000,- 
Kjøregodtgj stemmestyrer/KV   kr   2.000,- 
Mat      kr   3.000,- 
Post/annonsering    kr   2.000,-                   
Håndbøker MR          kr   2.000,-                                             kr   45.400,-   
 
Underskudd            kr -17.378,- 
  



 
Vi er selv ansvarlig for trykking av stemmesedlene ved MR valget 
  
 
Vedtak: 
Det utbetales en godtgjørelse på kr1.000,-  per person pr dag for å sitte vakt i valglokalet. 
Leder av stemmestyret får i tillegg kr 400,- for tilrettelegging/levering av stemmeurner på 
kommunehuset valgkvelden. 
Tapt arbeidsfortjeneste dekkes ved dokumentasjon. 
Kjøregodtjørelse dekkes etter statens satser. 
Kirkevergen lønnes utenom ordinær stilling for sitt arbeid med valget med lønn for 70 timer.  
Følgende er tellekorps på valgdagen: Irene Tveit, Solfrid Fossli, Fredrik Netland, Alfred Ø. 
Fjermeros, Adina Skaiaa 
Tellekorps utbetales en godtgjørelse på kr 400,- for sitt arbeid. 
 
Vedlagt budsjettforslag vedtas. Underskudd dekkes fra disposisjonsfond. Legges fram for 
rådmann når endelig regnskap er klart.  
 
 
Valgflesk arrangement i Hallen 2. september kl. 18.00- 
Kjell ordner med bord og en veggplate vi kan henge informasjon på, Adina ordner med 
informasjonsmateriell 
-Oppmuntre kandidatene til å stille her 
Rigge et bord med lister for begge valg 

 Info-brosjyrer  
 Stemmesedler 
 Plakater 
 Presentasjon av menighetens arbeid 
 

 
Sak 54/19  M             Eventuelt 
 

 Innspill til budsjett 2020 
 Givertjeneste –prosjekt 

Sakene tas opp neste møte 
 
 
Ljosglimt: det er ikke kommet fram noe mer konkret i saken. Menighetsrådet ser det som 
mer aktuelt å samarbeide med Vennesla enn med Åseral 
 
 
 
Møteplan 2. halvår 2019: 17.09 – 29.10 – 19.11 – 03.12 
Det blir felles møte med nytt menighetsråd i oktober og november så overtar de helt i 
desember 
 
 
Møte slutt 


