Referat fra menighetsmøte den 22.01.17
Møtet ble avholdt i etterkant av gudstjenesten, og ble ledet av styreleder Svein Hetland
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Vedr. renhold i kirken
Onsdag den 25.01.17 avholdes det vaskeinfo-kurs for de som ønsker å delta i renholdet av
kirken og stå på vaskelisten.
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Ansettelse av Ole Hedeman Andersen
Ole Hedeman Andersen er ansatt i 20 % stilling i ett år fra og med 01.01.17.
Arbeidsoppgavene hans vil hovedsakelig innebære forkynnelse. Bakgrunnen for
ansettelsen er at Andersen vurderes å kunne styrke personalgruppen, og at han vil fristille
Elisabeth og Torfinn Thorsen til økt deltakelse i ungdomsarbeidet. Styret mener også at
ansettelsen kan være en trygghet ifbm at tidshorisonten for pågående ansettelsesprosess (ny
hovedpastor) vil kunne bli noe uforutsigbar.
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Ledig stilling som hovedpastor/daglig leder fra sommeren 2017
Gordon Valen har sagt opp, og slutter i sin stilling som hovedpastor til sommeren d.å..
Valen vil før dette ta ut studiepermisjon i februar måned.
Styret har startet prosessen med å søke etter ny hovedpastor/ daglig leder. Hovedfokuset for
prosessen vil være å finne rett person til stillingen. I den forbindelse er rekrutteringsbyrået
”Human” blitt kontaktet for å bistå menigheten i prosessen. ”Human” er et
rekrutteringsbyrå som er tuftet på kristne verdier. Styret rådførte seg med
menighetsrådgiver G. Johannessen og generalsekretær Ø. Haraldseid før avtaleinngåelsen
med ”Human”. Avtalen har en kostnadsramme på maks kr 60.000,-.
”Human” skal bistå med å kartlegge hvilke oppgaver og behov vi har dekket med dagens
ansatte og hvilke oppgaver og behov vi trenger å få fylt med den nye personen som skal
ansettes. Parallelt med denne prosessen ønsker styret innspill fra menigheten vedr. personer
som bør vurderes å bli kalt til tjeneste. Det ble videre presisert at det er styret og
menigheten som i siste instans tar en selvstendig avgjørelse om hvem vi ønsker å ansette.
Innspill fra menigheten på gitt informasjon:
- Er det riktig av menigheten å benytte et rekrutteringsbyrå ifbm en ansettelse?
- O.H. Andersen uttalte at han var skeptisk i forkant av samtale hos ”Human”, men
at han hadde opplevd å bli møtt av konsulenter som hadde inngående kunnskap
om menighetsarbeid.
- Er det rett å søke etter en hovedpastor/ daglig leder, eller burde det heller søkes
etter en ungdomspastor?
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Vedr. valg av nytt styre
På årsmøtet i mars d.å. skal det avholdes valg av nytt styre. 3 av medlemmene i nåværende
styre stiller til gjenvalg. Valgstyret jobber pr dags dato med å finne medlemmer som ønsker
å stille til valg. I den forbindelse vil det den 25.01.17 arrangeres infomøte for medlemmer
som vurderer dette. Den 12.02.17 vil valgkandidatene bli presentert på et menighetsmøte.
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