
Kirkerådet Albir-Villajoyosa  
Referat fra møte i kirkerådet nr. 01 / 2022 

Tid:  Kl. 13:00 -15:00 

 

 
Dato: 

6. april 2022 

 
Sted: 

 
Sjømannskirken i Albir 

Tilstede: 
 
 
 
Ikke tilstede: 

Leif Hegg, Merethe Johannesen, Kjell Reidar 
Hetland, Hilde Idsøe, Liv Edny Stausland, Peder 
Myre, Arild Koch, Ragnvald Kjuus,  
På link fra DK: Pia Rudolph 
Tor Lundvall, Per Arne Dahl 

 
Møtet ble avholdt på Stova etter en felles lunsj.   
 

 

SAKSLISTE: 
 

Sak 01/2022 Valg av referent/sekretær/rutiner 

Det er rutine at en fra staben gjør dette. Rutinen fortsettes. RK er referent. 

Vedtak: 
Referatet sendes KR med frist for kommentering på to dager etter utsendelse. Ingen 
kommentar = godkjent.  
Daglig leder kaller inn.  
Vara inviteres til alle møter.  
 

 

Sak 02/2022 Kirkebussen fremover 

I gjennomsnitt går vi 150 € i tap på hver tur vi kjører kirkebuss. Her kan vi utfordre 
hhv informasjons- og økonomiutvalget for å få gode innspill til hvordan vi kan få flere 
passasjerer og redusere kostnadene. 
 
KR: Samtalene gikk litt frem og tilbake. Innom både lisens-problematikk ved 
egenorganisering, hvorvidt Solgården kan tilby noe og om prisen er for høy. 
Lønnsomt har dette tilbudet aldri vært. Meningsutveksling hovedsakelig om tre 
muligheter: a) kutte bussen, b) samkjøring, c) Busstilbud avvikles men 
organisere/tilby skyss tilbake fra MK 

Vedtak:  
Saken sendes til informasjonsutvalget og økonomiutvalget og tas opp i KR på et 
senere tidspunkt.  

 

Sak 3/2022 Givertjeneste 

Denne saken ble diskutert samtidig som sak 4/2022 Vertskap.  
 
Peder: Vi har mellom 40 og 50 faste givere pr i dag.  
Peder hører med Bergen om vi kan gå tilbake til «gammel» løsning. Det er enklere for 
oss å få givere til b/u-arbeider enn til en litt ullen Vertskapsfunksjon eller 
administrasjon. Innsamlingsmålet må være konkret og må gi resonans hos giveren. 
 



Vi bør vi sikte mot 150 faste givere og vi må få oversikt over hva vi gir til.  Ikke så 
dumt med lokal forankring og diakonalt fokus.  Vi bør sikre at gaver etter sosial- og 
beredskapssaker kommer til oss og ikke til Bergen.  
Saken fortsettes.  
 

Vedtak:  
Peder tar kontakt med Bergen ang «gammel» løsning.  

 
 

Sak 4/2022 Vertskap 

Peder informerer om at Vertskap skal være en utsendt medarbeider,  ikke lokalt 
ansatte. Andre roller/funksjoner kan ansettes lokalt.  
Det er stor skepsis og frustrasjon i KR over at Vertskapsstillingen forsvinner. Dette er 
“limet” og selve “funksjonen” er viktig, ikke bare at oppgavene er fordelt gjennom 
uka.  Status er at vi mangler personell til å dekke inn funksjonen og finansiering.Det 
ble I KR etterlyst  stillingsbeskrivelser på dagens årsverk.  
Vi kan leve inntil videre med at oppgaver og frivillige “tar unna” men dette er ingen 
langsiktig løsning.  
Å få inn lokal hjelp på kjøkken til produksjon vil hjelpe, men ikke dekke behovet i et 
“normal-år”. Da trengs en stabil løsning og funksjon som holder i alt. Dersom dette 
skal delfinansieres via givertjeneste må prosjektet være konkret. Se sak 3/2022. 
 
Stab oppfordres til å være kreative og fleksible og se om vi kan «rydde» i noen 
stillinger. Men dette er en stor diskusjon om prioriteringer og innhold i 
arbeidsoppgaver, tidsbruk, fokus etc. Samtalene fortsettes.  

Vedtak: 
KR får en oversikt over stillingsbeskrivelser pr i dag.  
Peder definerer hva som trengs og hvor mye dette vil koste.  

Sak 5/2022 Info/orienteringssak fra Peder 

 Vi har søkt og fått 100.000,- til solcelleprosjektet og  kr 32.000,- til lydanlegg. Begge 
beløp fra Fellesforvaltningen for legat i Sjømannskirken. Et firma starter arbeidet med 
installasjon i slutten v april. Kort applaus fra KR.  
Spørsmål om redusert eiendomsskatt i  forbindelse med innstallasjon av dette. Maria 
V har allerede ordnet slik at vi ikke betaler eiendomsskatt pr dag.  
 

 Vedtak:  
Tas til orientering 

 

 Neste møte i KR 

  
24.5 kl 13:00  
27.9 kl 13:00  

 

  

 
 
Referent: Ragnvald Kjuus 


