
   
 

   
 

 

 

Protokoll menighetsrådsmøte 

Dato: 18. januar 2022  kl 18:00-21.30  

Sted: Fjell kirke 

Bevertning: Jan Einar 

Åpning: Christoffer 

Referent: Ingvild 

Tilstede: Anita Helgerud Johansen, Berit Bastiansen,Jørgen Haugseth, Christian Theiste, 
Christoffer Tjelle, Eilin Ekeland, Egil Fladmark, Halldis Kirkeng,Ingvild Tågvold Flaten. 

Fra staben: Jorunn Lyng Haugseth, Sigrun Johnsen, Signe Myklebust, Stine Burvald-Nyvoll, 
Galina Trintsoukova. 

Ikke tilstede: Bjørnulf Borge, Mariette Korsrud. 

Sigrun Johnsen forlot møtet før sak 5/22. Signe Myklebust, Stine Burvald-Nyvoll og Galina 
Trintsoukova forlot møtet før sak 6/22.  

Saksliste:    

Sak  1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak  2/22 Godkjenning av protokoll 

Protokoll fra møtet 1. desember 2021 er tidligere sendt ut. Ingen kommentarer. 

Vedtak: Protokoll fra møtet 1. desember 2021 er godkjent.  

Sak     3/22  Trosopplæringsplan og prosjekt 

Kateket Stine innleder litt om sine tanker så langt om trosopplæringsplanen som helhet og om et 
mulig «prosjekt» eller ekstra satsing på ett tiltak rettet mot 11-13 års alderen. Deretter tar vi en 
debatt om hva vi ønsker trosopplæringsplanen for Fjell skal inneholde, og om det mulige prosjektet. 

Vedtak: Austad Fjell menighetsråd sine innspill tas med i det videre arbeidet med 
trosopplæringplanen og prosjektet. Kateket utarbeider, i samarbeid med trosopplæringsutvalget en 
konkret trosopplæringsplan. Den endelige planen fremlegges menighetsrådet for å vedtas der. 
 

Sak  4/22 Plan og satsinger 2022 

Vi har vedtatt en strategiplan for denne perioden, se vedlegg. Vi skal ikke endre den, heller ikke i 
detalj gjennomgå handlingsplanen. All aktivitet har vært preget av pandemien.  Nå må vi må se om 
det er noe vi må ha ekstra fokus på, nye behov som er dukket opp etc.  

 Vedtak: Staben ferdigstiller handlingsplanen på bakgrunn av menighetsrådets innspill. MR 
understreker viktigheten av markedsføring til nye medlemmer i vårt sokn. 

 



   
 

   
 

Sak  5/22  Budsjett 2022 

Anita har i samarbeid med staben utarbeidet forslag til budsjett.  

Vedtak: Budsjett vedtatt med de endringer som fremkom på møtet. MR vil prioritere 
opppussing/oppgradering av underetasjen. Kirketjener Finn Rune Ridder Karlsen, Jørgen Haugseth  
kommer med rapport etter befaring i underetasjen. Dette vil gi klare føringer på satsing i årene 
framover.  

 
Sak     6/22   Sak unntatt offentlighet. Egen protokoll. 

 

Sak     7/22               Orienteringssaker 

• Leieavtale med Forandringshuset 

• AU møter arbeidsutvalget for Fellesrådet 7.2. 

• Regnskapsrapport november 2021 

• Informasjon om årsrapporten. 

  

Sak     8/22               Eventuelt 

Søknad om fritak fra resten av rådsperioden. 

Vedtak: Utsatt.  

 


