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Møte i Østenstad menighetsråd 3 september 2019 

Agenda 

 

MR-sak84/19 Åpning og opprop 

 

MR-sak85/19 Godkjenning av protokoll og innkalling 

Saksdokument:  

 Protokoll fra siste møte (på menighetens hjemmesider) 

 Mailinnkalling og denne dette agendadokumentet 

Note: AU har ikke hatt formelt møte i forkant av dette MR møtet, men har på grunn av ferieavvikling 

samarbeidet om saksforberedelser via mail. Noe AU referat foreligger derfor ikke denne gang. 

Forslag til vedtak: Protokoll og innkalling er godkjent 

 

MR-sak86/19 Valgsaker 

Saksdokumenter:  

 MR sak 86 - 19 Vaktliste Forhåndsvalg. (2).xlsx 

 MR sak 86 -19 Vaktliste Leikvollhallen 09.09.19. (2).xlsx 

 MR sak 86 -19 Vaktliste Vollen ungdomsskole 09.09.19. (2).xlsx 

 MR sak 86 -19 Vaktliste tellekorps 09.09.19. (2).xlsx 

Saksfremstilling:  

1. Vedtak om stemmested, stemmestyrer og vaktlister må gjøres av valgstyret/ MR 

2. Informasjon om valggjennomføring vil bli gitt, med bemanning av oppgaver 

Forslag til vedtak: Østenstad menighetsråd godkjenner vaktlistene for forhåndsvalg i ukene33-36 og 

for valgdagen 9. september. 

Menighetsrådet går ikke inn for at det åpnes for at det kan avgis stemme for alle soknene innenfor 

fellesrådsområdet på alle stemmestedene i fellesrådsområdet. Kirkevalget foregår manuelt, og det er 

derfor svært vanskelig å få gjennomført en slik ordning i praksis 

 

MR-sak87/19 Økonomirapport 2 kvartal 

Saksdokument:  

 MR sak 87-19 - Rapport 2. kvartal 2019 - for MR 

 MR sak 87-19 - Menighetsrådsmøte, status pr 23.08.19 Østenstad menighet bh 2019-20 

Saksfremstilling:  
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Økonomisk status pr 2 kvartal er som forventet. 

Status i barnehagen er som følger: 

Barn er fordelt følgende: 

 2 barn født i 2014(eksisterende) 

 2 barn født i 2016(eksisterende) 

 2 barn født i 2017(eksisterende) 

 1 barn født i 2018(eksisterende) 

 2 barn født i 2018(nye) 

Pr nå er det ledig 2 store plasser. I januar kommer lillesøsteren til en av de eksisterende barna. 

Forslag til vedtak: MR tar kvartalsrapporten og statusrapport fra barnehagen til etterretning 

 

MR-sak88/19 Daglig leder i full stilling i Østenstad? 

Saksdokument: MR 88-19 Daglig leder i full stilling i Østenstad- foreløpig utredning til MR Sept. 2019 

Saksfremstilling: Merk at denne saken dreier seg om personalforhold, og saksdokument skal ikke 

deles med utenforstående. 

Som en oppfølging av MR vedtak før sommeren har AU jobbet videre med å utrede muligheten for å 

få daglig leder i full stilling i Østenstad. I møte mellom MR leder og kirkesjef 15 august ble det uttrykt  

støtte/ forståelse for stillingsbehovet, men at vi av budsjettårsaker må finansiere evt. stillingsøkning 

selv. Utredningen har vist at vi har både prinsipielle og praktiske forhold vi må jobbe videre med før 

vi evt. har en løsning på plass. 

AU regner det er en realistisk, økonomisk mulighet til å få til en løsning. 

Forslag til vedtak:  

 Menighetsrådet støtter at Østenstad fortsetter arbeidet med å få til full stilling for daglig leder i 

Østenstad 

 Følgende forhold må MR leder avklare i samarbeid med FR:  

a) Varigheten av nåværende og framtidige forpliktelser for MR finansierte stillinger, og 

formalitetene rundt dette 

b) Mulighetene MR har for å foreta omstillinger ved å omprioritere lønnsmidler, og hvilke 

spilleregler vi da har overfor FR ansatte som er berørt av dette 

c) Alle regnestykker må kontrollregnes i samarbeid med FR 

 

 

MR-sak89/19 Behov for hjertestarter i Østenstad 

Saksdokument: MR sak 89-19 - Behov for hjertestarter 

Saksfremstilling: Hjertestarter blir mer og mer vanlig på offentlige steder er enkelt i bruk og kan 

redde liv. Selv om Østenstad kirke ligger nærme akuttsentralen, så kan det i en nødsituasjon gå 

kostbare minutter før hjelpen når frem, og Sidsel Baardsen foreslår at vi anskaffer en 
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Forslag til vedtak: MR støtter tiltak om videre arbeid med utredning av innkjøp av hjertestarter. 

 

MR-sak90/19 medarbeiderfesten 30 oktober 

Saksdokument: 

 MR sak 90 -19 Bemanning av oppgaver – medarbeiderfest 30 oktober 2019 

 MR sak 90 -19 Forslag til program MEDARBEIDERFEST 30102019 Østenstad menighet" 

Saksfremstilling: Sidsel Baardsen og Per J Helgebostad har arbeidet med opplegget for 

medarbeiderfesten 30 oktober. 

Forslag til vedtak:  

 Menighetsrådet vedtar bemanningen av oppgaver, samt programmet for medarbeiderfesten 

med de endringer som ble gjort i møtet. 

  Daglig leder distribuerer planene til alle involverte. 

 

MR-sak91/19 Julemarkedet 2019 

Saksdokument: Ingen 

Saksfremstilling: Forberedelsene til julemarkedet er i full gang. Sis år vedtok MR å støtte 

misjonsprosjektet med 10% av omsetningen. Misjonsutvalget ber om det samme i år, og forbereder 

stand på markedet. Dette er en viktig del av vår profilering mot lokalsamfunnet.  

Forslag til vedtak: Menighetsrådet vedtar at vi også i år gir 10% av omsetningen fra julemarkedet til 

misjonsprosjektet.  

 

MR-sak92/19 Sakskart høsten 2019 

Saksdokument: MR sak 92 -19 Sakskart høsten 2019 - MR aug. 2019 

Forslag til vedtak: MR tar sakskartet til etterretning 

 

MR-sak93/19 Informasjonssaker og nytt fra staben 

Forslag til vedtak: MR tar informasjonen til etterretning 

 

MR-sak94/19 Nytt fra Fellesrådet 

Forslag til vedtak: MR tar informasjonen til etterretning 

 

MR-sak95/19 Eventuelt 

 


