Rømskog sokn

Aurskog-Høland

Referat kirkelig fellesnemnd 15.05.2018 Bjørkelangen rådhus
Til stede:
Kari Pettersen, Elisabeth Rye, Tormod Tørnby, Randi Dalheim, Liv B. Krohn-Hansen, Runo
Lilleaasen
Forfall: Arild Bergersen, Rune Skansen, Jan Boutera
Kari ønsket velkommen
Innkalling, dagsorden og godkjenning av protokoll
Ingen merknader til innkalling og protokoll fra 13.03.2018. Det ble klarlagt at alle
varamedlemmer også hadde får innkalling med saksliste selv om de ikke sto oppført i
innkallingen. Vi har et vedtak på at de av varamedlemmene som ønsker å møte er
velkommen til det.
Sak 08/2018 Orienteringer









Vi går nå inn i en ny fase der prosjektleder har det administrative ansvaret for
gjennomføringen av sammenslåingen. Se til dette Prosjektledelse i
Prosjektbeskrivelsen.
Rapport på økonomien så langt viser at vi for 2017 brukte 23.403,- Dette ble
belastet drifta i kirkelig fellesråd, A-H og be tilbakeført fra den bevilgede sum
kr. 715.000. Det gjenstår nå å får overført resterende sum til dette prosjektet
(Objekt 10005 i regnskapet) Summen som gjenstår er 691.597. Det er for 2018
brukt 267,81.
Oppfølging av ansatte/stillinger i fase 2. Det planlegges møte med de ansatte
på Rømskog før ferien og i Aurskog-Høland etter ferien, samlet og/eller
enkeltvis etter behov.
Kartlegging av frivillige fortsetter og ønskes rapportert inn til møte i kirkelig
fellesnemnd i oktobermøtet.
Felles nettside er nå oppe og tilgjengelig på www.aurskog-holand.kirken.no
Der finnes en lenke til Sammenslåing. Når det gjelder informasjonsarbeid for
øvrig, så er det nå satt av plass i Kirkebud til stoff også fra Rømskog.

Sak 09/2018 Dag for temasamling med stab og faggruppesamlinger.
Saken ble drøftet og vi landet på 22.08.2018 på Låven på Løken med oppstart 1130. Låven er
booket. Det er avsatt møte i AU fredag 08. juni kl 0900 på Rømskog for blant annet å drøfte
innholdet i denne samlingen.
Sak 10/2018 Møtedatoer for høsten 2018
08.06. AU på Rømskog kl 0900-1100. Kirkevergene og leder i kirkelig fellesnemnd,
prosjektleder.
22.08. Temasamling for alle ansatte i begge fellesråd kl. 1130-1530 Låven på Løken.
27.09. kl 1830-2030 Kirkelig fellesnemnd på Rømskog
31.10. kl 1830-2030 Kirkelig fellesnemnd Rådhuset Bjørkelangen (Krepsen er bestilt)
28.11. kl 1830-2030 Kirkelig fellesnemnd Rådhuset Bjørkelangen (Krepsen er bestilt)

Kay Granli
Ref.

