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Møte i Østenstad menighetsråd 12 februar 2020 

Agenda 

 

MR-sak13/20 Åpning med opprop  

 

MR-sak14/20 Godkjenning av protokoll og innkalling 

Saksdokument: protokoll (på menighetens nettside) og innkalling 

Forslag til vedtak: Protokoll og innkalling er godkjent. 

 

MR-sak15/20 Referat fra AU møte 26 jan 2020 

Saksdokument: MR 15-20 Referat AU-møte 26 januar 2020 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar referatet fra arbeidsutvalget til etterretning 

 

MR-sak16/20 Oppsummering av strategisamling 

Saksdokument: MR 16-20 Notater fra gruppearbeid  

Saksfremstilling: Strategisamlingen 2 februar reiste interessante perspektiver på hvordan vi kan være 

utvikle vårt forhold til naboene våre i stort og smått. Vi landet imidlertid ikke på noen konklusjon om 

på hvilken måte vi kan da disse tankene videre på en konkret måte i form av mål og visjon, 

forkynnelse eller tiltak. Hvordan tar vi denne tråden videre? Per innleder til samtale. 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet ber *** arbeide videre med innspillene fra samlingen. Forslag til 

konkretisering av strategi behandles i siste menighetsrådsmøte før sommeren. 

 

MR-sak17/20 Agenda for årsmøtet. 

Saksdokument: MR 16-20 - Årsmøtet i Østenstad menighet søndag 15 mars 2020 

Saksfremstilling: AU har laget forslag til årsmøteagenda (AU sak 11/20). 

Vi samtaler om hva som skal være hovedbudskap under de konkrete agendapunktene. 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet gir sin tilslutning til den foreslåtte agendaen, og følgende 

momenter vektlegges: 

 

MR-sak18/20 Vi fastsetter årsregnskap for Østenstad menighet 2019 

 Saksdokument: MR 18-20 - Økonomirapport 4. kvartal 2019 sendt MR 

 MR 18-20 Årsregnskap 2019 - Østenstad menighet 
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Saksfremstilling: Årsregnskapet mer menighetsrådet gjøres opp med et underskudd for første gang 

på 10 år. Årsregnskapet for barnehagen blir kommentert i møtet 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet fastsetter regnskapet for 2019.  

a) Kr *** tas fra menighetsrådets disposisjonsfond 

b) Kr *** tas fra barnehagens disposisjonsfond. 

c)  

MR-sak19/20 Årsrapport Østenstad menighet 

Saksdokument: MR 19-20 ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2019 

Saksfremstilling: Menighetsrådets medlemmer bes forberede evt. kommentarer til årsmeldingen på 

forhånd. VI vil i møtet diskutere disse kommentarene. 

Forslag til vedtak:  

 Menighetsrådet takker Astrid for arbeidet med redaksjon av årsmeldingen.  

 Menighetsrådet vedtar årsmeldingen med de endringer som framkom i møtet. 

  

 

MR-sak20/20 Statusrapport fra arbeidet med menighetsfinansierte stillinger  

Saksdokument: Ingen 

Saksfremstilling: Arbeidsgruppen redegjør 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar redegjørelsen til orientering 

 

MR-sak21/20 Østenstad kirke 40 år - hvordan feire jubileum? 

Saksdokument: Ingen 

Saksfremstilling: Kirken ble vigslet 23 mars 1980, og det skal markeres i form av en 

jubileumsgudstjeneste 29 mars. 

Hvordan markere? Forslag: fotoutstilling, hedring av pionerne, bursdagskake, invitere Budstikka…. 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet setter ned en komite som kan lage et opplegg for feiringen. Den 

består av følgende personer: 

 - MR: …. 

 - Kirkelagsgrundere.... 

 

MR-sak22/20 Rapport fra møtet med biskopen i Oslo domkirke 4 februar 

Saksdokument: Ingen 

Saksfremstilling: De som var der refererer kort sine inntrykk.  

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar saken til orientering 
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MR-sak23/20 Informasjon og nytt fra staben 

Saksdokument: Ingen 

Saksfremstilling:  

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar saken til orientering 

 

 

MR-sak24/20 Nytt fra Fellesrådet 

Saksdokument: Ingen 

Saksfremstilling: John Kristian orienterer 

 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar saken til orientering 

MR-sak25/20 Permisjon fra menighetsrådet 

 

Saksfremstilling: Et medlem menighetsrådet har bedt om permisjon fra menighetsrådet fram til 

sommeren av helsemessige grunner.   

Saksdokument: Ingen 

Forslag til vedtak:  

 Menighetsrådet innvilger permisjonen. Dette har følgende konsekvenser for 

vararepresentantene:  

 Kari Hauge fungerer inntil videre som fast medlem av rådet. 

 fung. første varamedlem: Jan Duvaland 

 fung. andre varamedlem: Solveig Aarsland Bruun 

 

MR-sak26/20 Sakskart 

Saksdokument: MR 26-20 Sakskart våren 2020 - MR 12 februar 2020 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar sakskartet til etterretning 

 

MR-sak27/20 Eventuelt  

 


