
   
 

   
 

 

Protokoll menighetsrådsmøte 

Dato: 27. oktober 2021  kl 19:00-21.00 

Sted: Fjell kirke 

Bevertning: Christian 

Åpning: Christoffer 

Møteleder: Ingvild 

Tilstede: Berit Bastiansen, Egil Fladmark, Christian Theiste, Christoffer Tjelle, Jan Einar 
Langedal, Ingvild Tågvold Flaten. 

Ikke tilstede: Anita Helgerud Johansen, Bjørnulf Borge,Eilin Ekeland, Halldis Kirkeng,  Jørgen 
Haugseth, Mariette Korsrud. 

Saksliste:    

Sak  65/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 

Sak  66/21 Godkjenning av protokoll 

Protokoll fra møtet i september er tidligere sendt ut. Kommentarer er innarbeidet og protokollen er 
delt i en offentlig og en unntatt offentlighet. 

Vedtak: Protokollene fra møtet 29. september er godkjent  

Sak     67/21  Ansettelse av prost 
Søknadsfristen til prostestillingen er gått ut, og utvelgelsesprosessen er i gang. Det er 6 søkere:  

• Ivkovic, Vladan (43) M Butikkmedarbeider 2080 EIDSVOLL, Norge 

• Guttormsen, Inger Lise Myhre (54) K Sykehusprest 3048 Drammen, Norge 

• Risung, Kristian Finn (52) M Sokneprest 6480 Aukra, Norge 

• Wolstad, Helle Maria (58) K Sokneprest Geilo 3550 Gol, Norge 

• Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, ***** 

• Unntatt offentlighet, M ***** **** *****, **** 

Menighetsrådsleder i Bragernes sitter i innstillingsrådet, og det er Bispedømmerådet som tilsetter. 
Hvert menighetsråd kan innstille 3 kandidater, det vil være rådgivende. Vi vil kunne få informasjon 
etter intervjuene i uke 44 og vedta en innstilling i uke 45. 
AU vurderer det utfordrende for et helt menighetsråd å skulle avgi en innstilling når vi selv ikke har 
deltatt på intervjuer. Vi hadde opprinnelig tenkt at det kunne delegeres til AU, men ser av 
regelverket at det bør være et MR vedtak. 
 
Vedtak: Fjell menighetsråd har tillit til at innstillingsrådet gjør en god vurdering, og kommer ikke med 
egen innstilling av kandidatene til prostestillingen. 
 
Sak  68/21 Nytt økonomireglement 

Vedlagt er nytt økonomireglement.. 



   
 

   
 

Vedtak: Fjell menighetsråd vedtar fremlagte økonomireglement. Anita Helgerud har sagt ja til å være 
økonomiutvalg, og ber stabsleder være støtte.  

Sak     69/21  Utleie i kirken 

Se vedlagte diskusjonsnotat, samt utkast til utleiebrosjyre. 

Vedtak: Eilin ber om forhandlingsmøte med Forandringshuset for å diskutere ny kontrakt. Utleie av 
øvrige rom justeres til 1.1.2022.Storsalen, fellesarealer og toaletter :kr 4000. Storsalen , fellesarealer, 
toaletter +  kjøkken : kr 4500. Utleie oppe: Leie av peisestue eller menighetssal: kr 2000,- Leie av 
begge lokalene kr 4000,- Med kjøkken + kr 500,- Markedsføring av lokalene forbedres. 
Utleiekontrakt/folder kvalitetssikres av AU. Utleie til ansatte og frivillige settes til 50 prosent av 
utleiepris. 

Sak  70/21  Julegave til ansatte på Fjell bo og servicesenter 

Forslag fra diakoniutvalget, se vedlegg. Vurdering av kulturutvalget legges frem på møtet. 

Vedtak: Menighetsrådet er positive til forslaget. Avventer svar fra Kulturutvalget som ikke har 
behandlet forespørselen. 

Sak     71/21  Orienteringssaker  

Økonomi. 
Oversendt fra Anita: Ut fra oversendt regnskapsrapport viser driftsresultat pr 30.09.21 et underskudd 
kr -73.645. Avdeling» Menighetssenter» har et bokført underskudd på kr -351.437 
Her er kjøkkenet og div wc reparasjoner kostnadsført. Det er pr balansedag ikke overført innskudd 
fra kjøkkenfondet kr 300.000 + ca kr 40.000 fra disp. fond. Denne bokføringen finner ikke sted før 
31.12.21 
Dersom disse føringene hadde funnet sted nå , og som vi må ta med i betraktningen, har vi et reelt 
driftresultat ca kr + 266.355 
 
Dyrk et vennskap-prosjektet 
Søknad om Innovasjonsmidler til diakoni på kr 350.00 tildelt prosjektet «Dyrk et vennskap i hagen, på 
sykkel,i kirken.»  
 
Vårens planer fra staben.Gudstjenesteliste delt ut. Offerformål på ulike gudstjenester vedtas på MR 
1.12. Kantor Galina fyller 60 og har jubileumskonsert 5.5. Søndag 8.5. har tidligere sokneprest,nå 
dialogprest Ivar Flaten sin avskjedsgudstjeneste. Søndag 12.6. markeres Frivillighetens år.  
 
Jubilantfest for 70, 80 og 90 åringer 9.11. 

 Frivilligfest for alle frivillige i Fjell menighet 16.11. 

 Kirkelig gravferdshjelp 

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 28.10. Berit, Eilin og Ingvild stiller. Daglig leder                             
Anette Stenseng har sagt opp. Vår representant i styret, Asbjørn Stavem, har trukket seg pga mye 
reisevirksomhet som gjør at han ikke kan stille på flere møter.Fjell MR må oppnevne ny representant 
til styret. 

Sak  72/21  Eventuelt 

 Innedugnad. Behov for å rydde, vaske i garderobe, kjøkken, kontorgang. Stab finner dato. 

Søknadsfrist for ulike fond i november.Teknisk utstyr begynner å bli utdatert i kirkerommet. Bordene 
nede er slitne.  

 

 


