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Arkiv:  

JournalpostID: 20/1303 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 30.11.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

20/078 Frøyland og Orstad sokneråd 08.12.2020 

 
 

Godkjenning av innkalling 
 
Saksopplysningar: 
Innkalling legges frem for godkjenning.  
 

 
Forslag til vedtak: 
Innkalling godkjennes.  
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 08.12.2020: 
 
 
 
FOS- 20/078 Vedtak: 
Innkalling ble godkjent.  
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/1304 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 30.11.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

20/079 Frøyland og Orstad sokneråd 08.12.2020 

 
 

Godkjenning av referat 
 
Saksopplysningar: 
Referat fra forrige soknerådsmøte legges frem for godkjenning.  
 

 
Forslag til vedtak: 
Referat fra forrige sokenrådsmøte godkjennes.  
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 08.12.2020: 
 
 
 
FOS- 20/079 Vedtak: 
Referat ble godkjent.  

 
Vedlegg: 
Møtebok fra soknerådsmøte 17. november 2020 
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1307 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 30.11.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

20/080 Frøyland og Orstad sokneråd 08.12.2020 

 
 

Regnskapsstatus per oktober 2020 
 
Saksopplysningar: 
Vedlagt følger regnskapsstatus per oktober 2020. Regnskapsstatusen er fremstilt på to 
måter:  
 

1. regnskapsstatus per formål sammenlignet med status på samme tidspunkt i 2019 
2. regnskapsstatus per konto sammenlignet med status på samme tidspunkt i 2019 

(KBU er ikke med i denne oversikten) 

 
Oversikten over givertjenesten for perioden januar – november 2020 følger også vedlagt.  
 

 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 08.12.2020: 
 
Oversikt over regnskap per oktober 2020 ble sendt ut sammen med sakspapirene.  
 
Økonomiansvarlig, Geir Ådne Vestvik, var med på behandlingen av denne saken. Han 
kommenterte regnskapet og det ble samtalt rundt dette.  
 
 
 
FOS- 20/080 Vedtak: 
Regnskapet ble tatt til orientering. 
  

 
Vedlegg: 
Regnskap pr. okt FOK 2020 
Regnskap pr. okt FOK 2020 - per konto 
Givertjeneste januar - november 2020 
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1308 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 30.11.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

20/081 Frøyland og Orstad sokneråd 08.12.2020 

 
 

Budsjett FOK 2021 - del I - overordnede spørsmål 
 
Saksopplysningar: 
Det legges opp til en todelt behandling av FOK sitt budsjett for 2021:  
 

· del I: Overordnede spørsmål 
· del II: Detaljert budsjett 

 
Del I behandles på soknerådsmøtet i desember og del II behandles på soknerådsmøtet i 
januar.  
 
Aktuelle budsjettspørsmål for soknerådet å ta stilling til er:  
 

· satsingsområder 
· givertjenestemål  
· egen budsjettpost til streaming 
· ettåring høsten 2021 
· eventuelt frikjøp av tjenesteuker for Morgan 
· (utleie KBU og konsekvens for budsjett – orienteringssak) 

 
Det legges ved et arbeidsutkast til budsjett slik det foreligger per nå. Punktene nevnt over 
er ikke tatt med i forslaget, og budsjettet er derfor ikke justert ifht. disse punktene. 
Unntaket fra dette, er punktet om ettåring. Der foreslår AU at midlene en sparer på at 
daglig leder jobber redusert i 2021 legges inn på budsjettposten ettåring, noe som både 
inkluderer utgifter til ettåring høsten 2021 og et fond som kan brukes til å dekke 
kostnadene ved fremtidige ettåringer.  
 

 
Forslag til vedtak: 
(Saken diskuteres i møtet.) 
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Frøyland og Orstad sokneråd 08.12.2020: 
 
Soknerådet samtalte om følgende spørsmål:  
 

· satsingsområder 
 
Førsteprioritet er å komme tilbake til "normalen" i løpet av 2021. I denne omgang 
legges det derfor ikke inn noen nye satsingsområder.  

 
 

· givertjenestemål  
 

          Det satses på å øke givertjenesten med 200 000 kroner i 2021.   
 
 

· egen budsjettpost til streaming/teknisk utstyr 
 
Det tas kontakt med de som har diverse tekniske oppgaver (lyd, bilde, lys og 
streaming) med spørsmål om hvor mye de tror det er behov for til vedlikehold av 
utstyr i løpet av ett år.  
 
Ettersom det stadig blir investert i nytt teknisk utstyr i kirka, tas det kontakt med 
KBU for å klargjøre hvordan en tenker rundt ansvarsfordeling knyttet til investering 
og vedlikehold av denne type utstyr.  

 
 

· ettåring høsten 2021 
 
Det foreligger et forslag fra AU om at midler en sparer på daglig leders stilling i 2021 
settes på fond til utgifter knyttet til ettåring høsten 2021, samt utgifter knyttet til 
fremtidige ettåringsstillinger.   
 
Det ble også foreslått at disse midlene eventuelt kan settes av til utgifter knyttet til 
menighetsutvikling e.l.  

 
 

· eventuelt frikjøp av tjenesteuker for Morgan 
 
Det er ønskelig å prioritere frikjøp av Morgans tjenesteuker om sommeren, og 
eventuelt undersøke om det er mulig å frikjøpe tjenesteuker utover selve 
sommerperioden.  

 
 
 
 
FOS- 20/081 Vedtak: 
Det jobbes videre med budsjettforslaget ut fra innspillene i møtet. Detaljert budsjettforslag 
legges frem på soknerådsmøtet i januar.  
 

 
Vedlegg: 
Budsjettforslag 2021 - per konto - arbeidsdokument 
Budsjettforslag 2021 - per formål - arbeidsdokument 
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1310 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 30.11.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

20/082 Frøyland og Orstad sokneråd 08.12.2020 

 
 

Orienteringssaker 
 
Saksopplysningar: 
 
 

1. Orientering fra stab 

 
2. Givertjeneste, se sak om regnskapsstatus 

 
3. Eventuelle avklaringer fra AU-referatet, vedl. 1 

 
4. Andre aktuelle referat:  

· KBU-møte 24. november 2020, vedl. 2 og 3 
 
 

5. Oversikt over datoer i 2021 

Soknerådsmøter: 
· 12. januar (AU: 4. januar) 
· 16. februar (AU: 5. februar) 
· 16. mars (AU: 5. mars) 
· 13. april (AU: 26. mars – NB: merk dato) 
· 11. mai (AU: 30. april) 
· 8. juni (AU: 28. mai) 

Andre datoer:  
· lederdøgn Holmavatn – 15. – 16. januar 
· årsmøte - 14. mars (NB: Merk dato!) 
· konfirmantfest – 21. april 
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Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 08.12.2020: 
 
1 Orientering fra stab 

 
· Det er "koronaadvent" om dagen; innspillinger med Frøyland skule, julevandringer 

rundt kirka, innspilling av julemusikal. Kjekt med folk på huset, men savner en "vanlig" 
advent.  
 

· Når det gjelder gudstjenester i vår setter en opp tjenestelister for våren som om det 
blir gudstjenester med 200, men har også en plan for streaminggudstjenester i januar 
dersom grensen på 50 blir stående.  

 
 
2. Givertjeneste, se sak om regnskapsstatus 

Det ble sendt ut en oversikt over givertjenesten per oktober 2020 sammen med 
sakspapirene. Ligger an til å nesten nå målet for givertjeneste for 2020.  

 
 

3. Eventuelle avklaringer fra AU-referatet, vedl. 1 

Ingen kommentarer.  

 
 

4. Andre aktuelle referat:  

• KBU-møte 24. november 2020, vedl. 2 og 3.  

Ingen kommentarer.  

 
 
5. Oversikt over datoer i 2021 

Soknerådsmøter: 
· 12. januar (AU: 4. januar) 
· 16. februar (AU: 5. februar) 
· 16. mars (AU: 5. mars) 
· 13. april (AU: 26. mars – NB: merk dato) 
· 11. mai (AU: 30. april) 
· 8. juni (AU: 28. mai) 
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Andre datoer:  
· lederdøgn Holmavatn – flyttes til en dag i kirka 16. januar, jf. kommentar under 
· årsmøte - flyttes til 7. mars, jf. kommentar under 
· konfirmantfest – 21. april 

 
Kommentarer til datoer:  
· Årsmøtet flyttes til 7. mars for å unngå at det havner på en søndag der det er 

planlagt to gudstjenester. Årsmøtet avholdes etter gudstjenesten.  
 

· Holmavatnhelga gjøres om til en samling i kirka lørdag 16. januar, inkludert lunsj.  
 

 
 
FOS- 20/082 Vedtak: 
Sakene ble tatt til orientering.  

 
Vedlegg: 
Vedl. 1 - referat - AU-møte 27. november 2020 
Vedl. 2 - møtereferat KBU - 24. november 2020 
Vedl. 3 - prosjekter KBU - etter møte 24. november 2020 
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1316 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 01.12.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

20/083 Frøyland og Orstad sokneråd 08.12.2020 

 
 

Menighetsarbeid i koronatider - desember 2020 
 
Saksopplysningar: 
På grunn av innføring av nye og strengere retningslinjer knyttet til koronasituasjonen, ble 
denne saken tatt inn igjen som en fast sak fra og med soknerådsmøtet i november 2020.  
 
Soknerådet orienteres om hva som er status på det tidspunktet soknerådsmøtet avholdes 
om følgende punkt:  

· gudstjenester 
· konserter  
· barne- og ungdomsarbeid 
· konfirmantarbeid 
· annet 

 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 08.12.2020: 
 
 
 
FOS- 20/083 Vedtak: 
Denne saken ble behandlet under sak 20/082.  
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1313 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 01.12.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

20/084 Frøyland og Orstad sokneråd 08.12.2020 

 
 

Nye 90-dagersmål - desember 2020 til januar/februar 2021 
 
Saksopplysningar: 
En arbeidsgruppe bestående av Peter Reilstad, Tor Arne Laland, Inger L. Sandve, Morgan 
Fjelde og Marita T. Gamlemshaug har utarbeidet et forslag til nye 90-dagersmål. Det er 
utarbeidet fem mål. Soknerådet må ta stilling til hvilke fire mål som skal gjøres gjeldende 
for den neste perioden.  
 
Denne høsten er 90-dagersmålene en måned «forsinket» sammenlignet med foregående 
år. Det foreslås derfor at neste periode reduseres med en måned sånn at en kommer inn i 
vanlig rytme. Det vil dermed heller ikke gå så lang tid fra døgnet på Holmavatn i januar til 
en begynner å jobbe med de nye målene i februar.   
 

 
Forslag til vedtak: 
Neste 90-dagersperiode gjøres om til en 60-dagersperiode, og en vil i denne perioden 
jobbe med følgende mål:  
 

1. ……..   
2. …….. 
3. …….. 
4. …….. 

5.  

 
Frøyland og Orstad sokneråd 08.12.2020: 
 
 
 
FOS- 20/084 Vedtak: 
Neste 90-dagersperiode gjøres om til en 60-dagersperiode, og en vil i denne perioden 
jobbe med målene som har følgende overskrifter, jf. oversikt over mål sendt ut sammen 
med sakspapirene: 
 
1. Adventskalender 
2. Gruppene 
3. 20-bønnen 
4. Brokort/bønn/kvarteret 
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Vedlegg: 
Mål - desember 2020  - januar 2021 
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1314 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 01.12.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

20/085 Frøyland og Orstad sokneråd 08.12.2020 

 
 

Nytt ettårsmål - 2021 
 
Saksopplysningar: 
Det nærmer seg slutten på perioden for gjeldende ettårsmål, og det er tid for å jobbe med 
nytt ettårsmål som skal være klart til døgnet på Holmavatn i januar.  
 
Det legges opp til en samtale rundt dette på soknerådsmøtet, og det dannes en 
arbeidsgruppe i etterkant av møtet som kan utarbeide et forslag til nytt ettårsmål til 
soknerådsmøtet i januar.  
 
Gjeldende ettårsmål finnes i vedlegget til sak 20/084.  
 

 
Forslag til vedtak: 
Følgende gruppe jobber frem forslag til nytt ettårsmål til soknerådsmøtet i januar: (…) 
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 08.12.2020: 
 
 
 
FOS- 20/085 Vedtak: 
Følgende arbeidsgruppe utarbeider forslag til nytt ettårsmål til soknerådsmøtet i januar:  
 
1. Bjørg Nese 
2. Jon Lende 
3. Marie K. Grastveit 
4. Morgan Fjelde 
5. Marita T. Gamlemshaug 
+ en til fra stab.  
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1306 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 30.11.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

20/086 Frøyland og Orstad sokneråd 08.12.2020 

 
 

Oppdatering av mandat for Ukrainastyret - misjonsprosjektet i FOK 
 
Saksopplysningar: 
FOK valgte KPK-Ukraina som sitt misjonsprosjekt høsten 2011. I løpet av 2012 ble det 
utarbeidet et mandat som beskriver styrets oppgaver, jf. vedlegg. Dette mandatet ble 
godkjent av soknerådet i november 2012. Mandatet beskriver Ukrainastyrets oppgaver 
(tidl. kalt styringsgruppe), samt retningslinjer for varighet og forlengelse.  
 
Dette mandatet har ikke blitt oppdatert de senere år, og Ukrainastyret ber derfor 
soknerådet om at det gjøres en slik oppdatering.  
 
Ukrainastyret ber om at følgende punkt oppdateres:  
 
1. Det foreslås at ordet «styringsgruppe» byttes ut med «Ukrainastyret» i hele mandatet.  

2. Det heter i mandatet: «Varighet på mandatet er 3 år regnet fra 1.1.12. Mandatet kan 
deretter forlenges med 2 år av gangen.». Det bes om at soknerådet forlenger 
Ukrainastyrets mandat med 2 år gjeldende fra 1. januar 2021, eventuelt med 4 år som 
samsvarer med forlengelsen av avtalen med KPK-Ukraina. Ukrainastyret foreslår 
følgende tekst til mandatet:  

Varighet på mandatet er 3 år regnet fra 1.1.12. Mandatet kan deretter forlenges med 2 
år eller 4 år av gangen. Mandatet fornyes eller avsluttes av soknerådet senest 6 
måneder før det utløper. 

3. Ukrainastyret ønsker at soknerådet skal være sterkere involvert når det gjelder valg og 
sammensetning av styret. Styret jobber med å få på plass et nytt styre som er motivert 
for innsats de kommende 2 årene, men ønsker at soknerådet «overtar stafettpinnen» 
derfra. Dvs. at soknerådet formelt utpeker det nye styret, samt tar ansvar for å utpeke 
et nytt styre høsten 2022, høsten 2024 osv. Ukrainastyret foreslår at følgende avsnitt 
legges inn i mandatet etter avsnittet nevnt i punkt 2:  

Ukrainastyret utpekes av soknerådet for en periode på 2 år, gjeldende fra 1.1.21, og 
deretter hvert andre år. Styret skal bestå av 5 medlemmer + 1 varamedlem. En person 
som har sittet i styret kan utpekes på nytt. Styret konstituerer seg selv. 

AU anbefaler å oppdatere mandatet i tråd med punkt 1.  
 
Når det gjelder punkt 2, mener AU at det er naturlig at styrets mandat følger lengden på 
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avtalen med KPK-Ukraina, dvs 4 år.  
 
Når det gjelder punkt 3, anbefaler ikke AU at soknerådet tar på seg et formelt ansvar for å 
utpeke et nytt styre. AU mener at dette ansvaret bør ligge hos sittende styre slik at det er 
de som er tettest på engasjementet som også utfordres til å få med seg nye. AU foreslår 
derfor følgende formulering av avsnittet i punkt 3:  
 
Ukrainastyret er selvrekrutterende og styremedlemmene sitter for en periode på 2 år av 
gangen, gjeldende fra 1.1.21. Styret skal bestå av 5 medlemmer + 1 varamedlem. En 
person som har sittet i styret kan utpekes på nytt. Styret konstituerer seg selv. 
 

 
Forslag til vedtak: 
Det gjøres følgende oppdateringer av Ukrainastyrets mandat:  
 
1. Ordet «styringsgruppe» byttes ut med «Ukrainastyret» i hele mandatet.  

2. Avsnittet om varighet oppdateres til følgende:  
Varighet på mandatet er 3 år regnet fra 1.1.12. Mandatet kan deretter forlenges med 2 
år av gangen. Fra 1.1.21 forlenges mandatet med 4 år av gangen slik at dette følger 
lengden på avtalen med KPK-Ukraina. Mandatet fornyes eller avsluttes av soknerådet 
senest 6 måneder før det utløper. 

3. Det legges til et avsnitt om rekruttering og sammensetning av styret:  
Ukrainastyret er selvrekrutterende og styremedlemmene sitter for en periode på 2 år av 
gangen, gjeldende fra 1.1.21. Styret skal bestå av 5 medlemmer + 1 varamedlem. En 
person som har sittet i styret kan utpekes på nytt. Styret konstituerer seg selv. 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 08.12.2020: 
 
 
 
FOS- 20/086 Vedtak: 
Det gjøres følgende oppdateringer av Ukrainastyrets mandat:  
 
1. Ordet «styringsgruppe» byttes ut med «Ukrainastyret» i hele mandatet.  

2. Avsnittet om varighet oppdateres til følgende:  
Varighet på mandatet er 3 år regnet fra 1.1.12. Mandatet kan deretter forlenges med 2 
år av gangen. Fra 1.1.21 forlenges mandatet med 4 år av gangen slik at dette følger 
lengden på avtalen med KPK-Ukraina. Mandatet fornyes eller avsluttes av soknerådet 
senest 6 måneder før det utløper. 

3. Det legges til et avsnitt om rekruttering og sammensetning av styret:  
Ukrainastyret er selvrekrutterende og styremedlemmene sitter for en periode på 2 år av 
gangen, gjeldende fra 1.1.21. Styret skal bestå av 5 medlemmer + 1 varamedlem. En 
person som har sittet i styret kan utpekes på nytt. Styret konstituerer seg selv. 

 
Vedlegg: 
Misjonsprosjektet - mandat styringsgruppe - november 2020 
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1315 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 01.12.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

20/087 Frøyland og Orstad sokneråd 08.12.2020 

 
 

Menighetsutvikling - hva gjør vi for å vokse som menighet? 
 
Saksopplysningar: 
På soknerådsmøtet 20. oktober 2020 ble det gjort følgende vedtak:  
 
På de neste tre soknerådsmøtene tas følgende spørsmål opp:  
 
Hva må vi gjøre for at vi om 5 år skal være 500 som møtes til gudstjeneste?  
 
Disse samtalene legges til grunn for en eventuell opprettelse av en arbeidsgruppe som 
kan jobbe i dybden med dette spørsmålet.  
 
 
Del 1 av samtalen fant sted på soknerådsmøtet i november, jf. vedlagte notat. Samtalen 
videreføres på dette soknerådsmøtet, og Jon Lende vil ha en innledning som vil fungere 
som utgangspunkt for samtale.  
 
 

 
Forslag til vedtak: 
(Saken diskuteres i møtet.) 
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 08.12.2020: 
 
Det ble knapt med tid til denne samtalen. Saken tas opp igjen på soknerådsmøtet i januar.  
 
 
FOS- 20/087 Vedtak: 
Saken tas opp igjen på soknerådsmøtet i januar.  

 
Vedlegg: 
Menighetsutvikling - samtale 1 

 
 
  



Side 18 av 18 

 

 

 

  

Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1309 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 30.11.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

20/088 Frøyland og Orstad sokneråd 08.12.2020 

 
 

Eventueltsaker 
 
Saksopplysningar: 
Eventuelle saker behandlet under dette punktet vil fremkomme lenger nede i saken etter 
møtet.  
 

 
Forslag til vedtak: 
(Eventuelle saker under dette punktet diskuteres i møtet.) 
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 08.12.2020: 
 
 
 
FOS- 20/088 Vedtak: 
Det ble ikke behandlet noen saker under dette punktet.  

 
 
 


