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Møte i Østenstad menighetsråd 18 september 2018 

Agenda 

 

MR-sak84/18 Åpning og opprop 

Forslag til vedtak: Vi ønsker vararepresentant for Astrid, kapellan Hans Aage Gravaas velkommen i 

menighetsrådet 

 

MR-sak85/18 Godkjenning av protokoll og innkalling 

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

Forslag til vedtak: Protokoll og innkalling er godkjent 

 

MR-sak86/18 Referat fra AU møte 4 september 

Saksdokument: MR 86-18 Referat AU-møte 4 september 2018 

Vedtak: MR protokollerer følgende AU vedtak: 

 AU-sak65/18 Status ungdomsarbeider: Vedtak: Stillingen lyses ut snarlig 

 

MR-sak87/18 Høringsdokument fra Fellesrådet om kirkelig eiendomsforvaltning 

Saksdokumenter:  

 MR 87-18 Saksdokument fra Fellesrådet - 2018 06 21 AKF Sak 43 - Rutine og årshjul for 

vedlikehold og investeringer B 

 MR sak 87-18 Eiendomsutvalget, møteref 4.09.2018 

Saksfremstilling: Dokumentet fra FR skisserer prinsipper for Kirkelig eiendomsforvaltning i Asker, og 

hvordan ansvar og oppgaver skal foreles mellom oss i Østenstad og Fellesrådet. Dette er en 

presisering av oppgaver og ansvarsforhold som Østenstad MR har diskutert tidligere – ref. MR sak 

62/18 29 mai. 

Østenstad Eiendomsutvalg har hatt dokumentet til uttalelse, og støtter dette. 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet støtter forslaget fra Fellesrådet.  

 

MR-sak88/18 Plan for videre bruk av menighetsrådets lønnsmidler for barne- og 

ungdomsarbeidere 

Saksdokument: MR 88-19 - Fremtidig bruk av menighetsfinansierte lønnsmidler i barne- og 

ungdomsarbeidet 
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Saksfremstilling: I løpet av det siste halve året og de kommende månedene skjer det endringer i 

menighetsfinansiert bemanning i barne- og ungdomsarbeidet. Årsaken er at folk slutter. MR må i 

samråd med staben finne en god strategi for bruk av disse lønnsmidlene framover. 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet vil på sitt neste møte behandle konkrete forslag til bruk av 

menighetsfinansierte lønnsmidler i barne- og ungdomsarbeider utover det AU allerede har vedtatt – 

ref. sak MR 86/18 

 

MR-sak89/18 Utlysningstekst kapellan i Østenstad menighet 

Saksdokument: MR 89-18 - Forslag til utlysningstekst 

Saksfremstilling: Kapellanstillingen skal utlyses snarlig, og menighetsrådet har fått forslag til 

utlysningstekst til uttalelse 

Forslag til vedtak:  

 

MR-sak90/18 Plan for tilsetting av kapellan. Fastsettelse av ekstraordinært MR møte for 

uttalelse om kapellantilsetting 

Saksdokument: MR 90-18 - Tidsplan til menighetsrådet - tilsetting av kapellan 

Forslag til vedtak: Østenstad menighetsråd avholder ekstraordinært MR møte 20 november ifm 

tilsetting av ny kapellan 

 

MR-sak91/18 Økonomirapport 2 kvartal 2018 

Saksdokument: MR 91-18 Økonomirapport 2. kvartal 2018 - til MR 

Saksfremstilling: ØU gikk gjennom kvartalsrapporten på sitt møte fredag 31.8, og bemerker at 

økonomiutviklingen er omtrent som normal og i tråd med tidligere år 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar kvartalsrapporten til etterretning 

 

MR-sak92/18 Frivillighetsfesten og takk og pris prisen 

Saksdokument: Ettersendes 

Saksfremstilling: Komiteen orienterer om status for arbeidet med frivillighetsfesten 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning 

 

MR-sak93/18 Status barnehagen 

Saksdokument:  

 MR 93-18 regnskap barnehagen 2017 

 MR 93-18 Årsplan barnehagen 2018-2019 
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Saksfremstilling: Liv og Daniela orienterer 

Forslag til vedtak:  

 Menighetsrådet tar barnehagens årsregnskap for 2017 til etterretning 

 Menighetsrådet ønsker økonomiske kvartalsrapporter fra barnehagen 

MR vedtar barnehagens årsplan for 2018, gitt at mulige endringer som måtte forekomme etter 

behandling i SAMU/SU ikke er substansielle. 

 

 

MR-sak94/18 Ved menighetsrådets bord - tidsplan og bemanning 

Saksfremstilling: ref. MR sak 78/18. mulige datoer er: 30. september, 14. eller 28. oktober, 11. eller 

25. november 

Forslag til vedtak: Deltakere på "Ved menighetsrådets bord» i høst er: 

 Dato:      Deltakere:    

 Dato:      Deltakere:    

 

MR-sak95/18 Informasjonssaker 

Saksdokument: Ingen 

Saksfremstilling:  

 Fellesmøte menighetsrådene Askertun 18.10 

 Invitasjon fra Vollen Nærmiljøsenter 18.10 

 Status julemarkedet 

 Nytt fra staben 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning 

 

MR-sak96/18 Sakskart 2 halvår 2018 

Saksdokument:  

 MR 96-18 Forslag til sakskart for høsten 2018 - MR 18 september 

 MR 96-18 Invitasjon til fellesmøte mellom menighetsrådene 18 oktober 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar sakskartet til etterretning 

 

MR-sak97/18 Fellesrådssaker 

Saksfremstilling: Geir orienterer 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning 
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MR-sak98/18 Eventuelt 

 


