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Protokoll fra møte i Hasle menighetsråd onsdag 26. februar 2020 

Møtet ble holdt på Villa Solhaug 

 
 

Navn: Tilstede: 

Elin Finnanger  

Jan Ludvig Vinningland x 

Ole Petter Melleby x 

Mari Pleym, nestleder x 

Alf Knutsen x 

Kristin Margrethe Tyvold  

Mette Ortega-Bundgaard  x 

Eli Frantzen x 

Anne Kristin Svendsen   

Sissel Haakestad Lervold x 

Cecilie Åbyholm (sekretær) x 

 

 

Protokoll  

 

Sak MR 10/20: Godkjenning protokoll 29.01.2020 og saksliste 26.02.2020 

Vedtak: Protokoll 29.01.2020 og innkalling 26.02.2020 godkjennes. Det foreligger ikke inhabilitet. 

Det ble meldt en sak under «Eventuelt». Møtet lovlig satt.  

 

Sak MR 11/20 Møte med stab og gjenåpningskomite, presentasjon av foreløpig program 

Vedtak: MR tar til etterretning at Randi Rosendahl er ny leder av gjenåpningskomiteen.  

MR tar foreløpig program for gjenåpningsuke fra 23. august 2020 til etterretning. 

Staben lager et utkast til budsjett. Program og budsjett legges frem til vedtak på MR 22. april. 

 

Sak MR 12/20: 100 % Diakonstilling Hasle  

Vedtak: Svar fra Kirkevergen om utlysning av 100 % diakonstilling tas til etterretning. 

AU og Ole Petter Melleby lager et forslag til utlysningstekst som behandles av MR. 



 Hasle menighetsråd 

Sak MR 13/20: Rehabilitering Hasle kirke  

Vedtak: MR tar orientering om status på rehabilitering til etterretning. 

 

Sak MR 14/20: Utkast til struktur leieavtale 

Vedtak: Innspill og spørsmål fra MR avklares. 

 

Sak MR 15/20: Saksfremlegg om felles konfirmantarbeid NAP 

Vedtak: Orientering om felles konfirmantarbeid NAP tas til etterretning. 

MR støtter et samarbeid mellom alle soknene i prostiet om konfirmantarbeidet. MR støtter videre 

forlaget til leir og høstkonfirmasjon som utrykk for dette. MR ønsker at det skal være en modell i det 

intenderte felleskapet. Både Tensing og ledertrening kan legges inn i modellen. Videre bør det legges 

til rette for at konfirmantene knytter relasjoner til den lokale presten. 

 

Sak MR 16/20: Preliminært driftsresultat 31.12.19 og driftsresultat 31.01.20, Offer 2020 

Vedtak: Preliminært driftsresultat pr. 31.12.2019 viser et merforbruk på kr 72 284,- og tas til 

etterretning. Revisjon er forventet i mars/april 2020. Merforbruk 2019 dekkes inn med fritt 

disposisjonsfond. Driftsresultat pr. 31.01.20 viser et merforbruk på kr. 10 209,- og tas til 

etterretning. Orientering om forslag til fordeling offer Hasle og Sinsen fra Sinsen menighetsråd tas 

til etterretning. Forslaget går ut på at Hasle menighet tildeles offer på 5 gudstjenester vår og 

sommer 2020. 

 

Sak MR 17/20: Orienteringer 

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning. 

 

Sak MR 18/20: Eventuelt: Ledig stilling som daglig leder Hasle 

Vedtak: MR ønsker at stillingen lyses ut. 

 

Jan Ludvig Vinningland                Cecilie Åbyholm 

leder        daglig leder 

 

 


