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Møte i Østenstad menighetsråd 11. juni 2019 

Agenda 

MR-sak62/19 Åpning og opprop 

 

MR-sak63/19 Godkjenning av protokoll og innkalling 

Saksdokumenter: protokoll fra siste møte (på menighetens nettside) og innkalling 

Forslag til vedtak: Protokoll og innkalling er godkjent 

 

MR-sak64/19 Referat fra AU møte 30 april 2019 

Saksdokument: MR 64-19 Referat AU-møte 30 april  2019 

Forslag til vedtak: MR tar Referat fra AU møte 30 april 2019 til etterretning 

 

MR-sak65/19 Referat fra AU møte 28 mai 2019 

Saksdokument: MR 65-19 Referat AU-møte 28 mai 2019 

Forslag til vedtak: 

 MR tar Referat fra AU møte 28 mai 2019 til etterretning 

 Menighetsrådet protokollerer vedtak i AU-sak 52/19 – stillingsprosent daglig leder Østenstad: Per 

kontakter kirkesjefen for nærmere samtaler 

 

MR-sak66/19 Godkjenning av valglista 

Saksdokument: MR 66-19 Liste over nominerte til kirkevalget 2019 

Saksfremstilling: Kandidatlista for menighetsrådsvalget var komplett med valgbare kandidater innen 

fristen for supplerende nominasjon 5 juni. Dette ble kontrollert og verifisert av Liv Ruud og John 

Kristian Stranden i fellesskap.  

Forslag til vedtak: Valgstyret samtykker i godkjenning av kandidatlista for menighetsrådsvalget 2019. 

 

MR-sak67/19 Plan for kirkevalget 

Saksdokument: MR 67-19 Plan forforberedelser og gjennomføring av kirkevalget 

Saksfremstilling: John Kristian og Liv orienterer om forberedelsene til kirkevalget. Viktige momenter  

er  

 Bemanning av alle aktiviteter i menighetens regi ifm ved valget og valgforberedelsene 

 presentasjon av MR kandidatene i valgbrosjyrer og menighetsblad 

 Øvrig informasjonsvirksomhet mot menigheten og det offentlige 
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Forslag til vedtak:  

 Menighetsrådet utpeker ………………………… (3 personer), som går inn i forberedelsen av og tar 

ansvar for det arbeidet som valgstyret har, i forbindelsen med kirkevalget. 

 En av de tre personene skal være stemmestyreleder på valgdagen og bør delta på forberedende  

kurs for valgstyret, som er den 22.08.2019.   

 Den vedtatte planen er vedlagt protokollen 

 

MR-sak68/19 Stillingsprosent daglig leder i Østenstad 

Saksdokument: MR 68-19 Henvendelse til kirkesjef om stillingsprosent daglig leder i Østenstad 

Saksfremstilling: Østenstad er Askers nest største menighet, men er sammen med Heggedal de enste 

som har daglig leder i 50% stilling. AU har diskutert dette, og gitt Per i oppgave å drøfte med FR 

muligheten for utvide Livs stilling til 100%. Østenstad har økonomiske midler til evt å delfinansiere en 

slik stillingsøkning hvis det skulle være aktuelt. 

Forslag til vedtak:  

1. MR støtter initiativet som AU har tatt i denne saken, og gir MR leder mandat til å drøfte med 

Fellesrådet evt utvidelse av Livs stilling i Østentad til 100% 

2. MR støtter tanken om at vi evt kan delfinansiere en evt stillingsøking, men vi fatte evt endelig 

vedtak på størrelsen av en slik forpliktelse når dette er blitt forhandlet og klargjort med 

Fellesrådet/ fellesnemnda.." 

 

MR-sak69/19 Status barnehagen. Revidert budsjett MR og barnehagen 

Saksdokumenter:  

 MR 69-19 Regulert budsjett 2019 – inkl. barnehagen  

 MR 69.19 Budsjett 2019 Østenstad Menighetsbarnehage 

 MR 69-19 Menighetsrådet juni 2019 Østenstad Menighetsbarnehage 201920  

Saksfremstilling: ØU har hatt møte med barnehagestyrer Elin Dahlen og gått gjennom budsjettet for 

2019, status for årets opptak og status bemanning mht ny barnehagenorm. 

 Budsjettert overskudd skyldes ekstraordinært tilskudd fra staten for inneværende år. 

 Vi har ikke lykkes å rekruttere flere førskolelærere, og søker disp for våre Barne- og 

ungdomsarbeidere." 

Forslag til vedtak: MR vedtar revidert budsjett for menighetsrådet inklusive budsjett for barnehagen. 

MR tar status i barnehagen til etterretning 

 

MR-sak70/19 Samarbeid med øvrige Askermenigheter om givertjenesten. Status 

Soliduslisensene 

Saksfremstilling: Asker menighet har tatt initiativ til et samarbeid der Askermenighetene utveksler 

erfaringer med givertjeneste og andre former for egenfinansiering. Vi har også felles interesser vedr 

bruk av Solidus. 
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Solidus har tilbudt nye lisensvilkår som vi har takket ja til da dette forenkler bruk av systemet for oss.  

Forslag til vedtak:  

1. Menighetsrådet støtter at vi i likhet med øvrige menigheter i Asker går inn for individuelle 

lisenser for Solidus. 

2. Menighetsrådet tar samarbeidet med Askermenighetene om givertjeneste etc.  til etterretning. 

MR-sak71/19 Oppsummering av Østenstaddagen 

Saksfremstilling: Vi oppsummerer Østenstaddagen 

Forslag til vedtak: MR tar status til orientering 

 

MR-sak72/19 medarbeiderfesten 30 oktober 

Saksfremstilling: Vi noterer dato, og forbereder oss på å stille som vertskap alle sammen 

Forslag til vedtak: MR tar status til orientering 

 

MR-sak73/19 Møteplan og Sakskart høsten 2019 

Saksdokument: Sakskart høsten 2019 

Forslag til vedtak: MR tar sakskartet til etterretning.  

Møteplan for høsten blir som følger 

AU MR 

Mailbehandling av saker 3. september 

9 september: Menighetsrådsvalg 

24. september 15. oktober 

30 oktober - medarbeiderfest 

Nytt menighetsråd 

AU MR 

 16 oktober: Konstituerende 
møte nytt MR 

13. november (nytt MR) 4. desember (nytt MR) 

  

 

MR-sak74/19 Informasjonssaker og nytt fra staben 

Saksfremstilling: Liv orienterer   

Forslag til vedtak: MR tar informasjonen til etterretning 

 

  



Møte i Østenstad menighetsråd 11 juni 2019 – side 4 

MR-sak75/19 Nytt fra Fellesrådet 

Forslag til vedtak: MR tar informasjonen til etterretning 

 

MR-sak76/19 Eventuelt 

 

 


