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Protokoll fra møte i Hasle menighetsråd onsdag 29. januar 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 x 

Mette Ortega-Bundgaard  x 

Eli Frantzen x 

Anne Kristin Svendsen   

Sissel Haakestad Lervold x 

Cecilie Åbyholm (sekretær) x 

 

 

Protokoll  

 

Sak MR 1/20: Godkjenning protokoll 04.12.19 og saksliste 29.01.20 

Vedtak: Protokoll 4. desember godkjennes. Det ble meldt en sak til 9/20 «Eventuelt», «Opprettelse 

av diakoniutvalg». Møtet lovlig satt.  

 

Sak MR 2/20: MR møter ny kapellan i Hasle, Sophie Panknin 

Vedtak: MR ønsker Sophie Panknin velkommen til Hasle menighet! 

 

Sak MR 3/20: Felles daglig ledelse for Hasle og Sinsen menigheter 

Vedtak: Hasle MR ønsker ikke felles daglig leder for Hasle og Sinsen menigheter.  

Menighetsrådet ber om at stillingen som daglig leder for Hasle menighet lyses ut. 

Sak MR 4/20: Utlysning diakonstilling Hasle 

Vedtak: Menighetsrådet imøteser svar fra KfiO ved HR-sjef innen uke 6. 



 Hasle menighetsråd 

Sak MR 5/20: Rehabilitering Hasle kirke 

Vedtak: Menighetsrådet tar orientering om innvendige arbeider og prosjekt salg orgelpiper til 

etterretning. Bygg- og anleggsavdelingen har tatt initiativ til å se på en bedre utforming av bl.a. 

prekestol og endevegg mot gammelt orgel i kirken. Menighetsrådet er positive til at det legges frem 

et forslag. Menigheten har søkt og mottatt kr 50 000,- fra «OBOS gir tilbake». Tilskuddet skal brukes 

til to projektorer og lerret til kirken. Staben vil følge opp omtale av gaven med OBOS logo på 

hjemmeside, facebook med mer som angitt i tilskuddsbrevet.  

 

Sak MR 6/20: MR møter gjenåpningskomite og stab 26. februar 

Vedtak: Gjenåpningskomite og stab inviteres til MR 26. februar. Komiteen bes legge fem en skisse til 

program for åpningsuken med budsjett. 

 

Sak MR 7/20: Foreløpig driftsresultat pr. 31.12.19 

Vedtak: Foreløpig driftsresultat pr. 31.12.2019 var ikke mottatt til møtet. Det er forventet et 

merforbruk ved årsoppgjøret. Rehabilitering av Hasle kirke har trukket ut i tid og kirken ferdigstilles 

ikke før pinse/ sommer 2020. For å sikre mer stabil økonomi i 2020 til drift og aktivitet, forespørres 

Sinsen menighetsråd om deling av offer 50/50 Hasle og Sinsen fra 05.01.20 til Hasle kirke igjen har 

åpnet for gudstjenester. 

 

Sak MR 8/20: Orienteringer 

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning. Fellesmøte med Sinsen menighetsråd blir onsdag 25. 

mars kl.18.30 på Villa Solhaug. 

 

Sak MR 9/20: Eventuelt Opprettelse diakoniutvalg 

Vedtak: Det opprettes diakoniutvalg for Hasle menighet. Utvalget skal utarbeide et forslag til 

diakoniplan som legges frem for menighetsrådet. Sissel Haakestad Levold er MR sin representant i 

utvalget. Gudmund Wisløff har sagt ja til å sitte i utvalget. Personer som ble foreslått i møtet 

forespørres av diakonimedarbeider Randi Rosendahl. Randi innkaller til første møte i utvalget. 

 

Jan Ludvig Vinningland                Cecilie Åbyholm 

leder        daglig leder 

 

 

 


