
Protokoll for møte i Hauketo-Prinsdal menighetsråd 
 

Møte 2 – 2015 

Tirdag 17. november kl.18:00-21:00.  

Til stede: Kjerstin Jensen sokneprest, 
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Anders Thylèn 

Forfall:  Ingjerd Tørring 

Harald Stensdal 
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Menighetsråd 17. november 2015. 

Sak 61/2015: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedta: Innkallingen er godkjent, sak 66/2015 endres til vedtak om prostiråd. 

 

Sak 62/2015: Godkjenning av protokoll fra konstituerende MR 4/11-2015 

Vedtak: Protokoll godkjennes. Ingjerd Tørring har tatt utfordringen og stiller som vara til FR. 

Til oppfølging:  

Sak 58/2015: Valg av nestleder, som sammen med leder sitter i arbeidsutvalget for MR 

sammen med sokneprest og menighetsforvalter. Samt vara til Prostirådet. 

Vedtak: Knut Sandal er valgt til nestleder.  

Sak 60/2015: Andre verv og utvalg:  

MR representant til Østmarkskapellet – Geir Thorsnæs 

Vararepresentant til Østmarkskapellet - _____________ 

Trosopplæringsutvalg  - Sara Mørland 

Diakoniutvalg – det er behov for flere repressentanter.  

Anders spør: Rønnaug Fagervold,  

Kjerstin spør: Elisabeth Langeland,  

Gry spør: Bjørg Hatlen. 

Gudstjenesteutvalg – Anders Thylèn 

Økonomiutvalg – Knut Sandal  

Huskomite består i dag av Hans Petter og Charlotte.  

MR representant til Kirkens Nødhjelp – Charlotte spør Susanne D. Sivertsen.   

Komite til juletrefest 10. januar – Marit Figenschou 

Sak 63/2015: Planskissen for 1. halvår 2016   Vedlagt 

Vedtak: Planskissen godkjent. 

Offerformål for januar er satt:  

3/1 – Misjonsalliansen 

10/1 – egen menighet, barn 

17/1 – KM Oslo krets 

24/1 – Misjonsalliansen 

Offerliste for resten av 1. halvår 2016 vedtas på neste MR.  

Sak 64/2015:  

A) Møteform på menighetsrådet 

Åpning og avslutning:  

Hvert MR åpnes med en kort dagens tekst / bibelord og en bønn for møtet.  

Avsluttes gjerne med en salme, Vår far og velsignelsen. 

Møteledelse:  

Møteleder styret ordet.  

Ønsker man ordet i møtet, rekker man opp en hånd eller viser tegn for replikk.  

Det skal i saker hvor det er viktig at man hører flere stemmer tas en runde rundt bordet 

Det legges opp til at den som har åpning også har ansvar for bevertning, kaffe / te.  



Innkalling og sakspapirer:  

Menighetsrådet får tilsendt innkalling og saksliste med saksvedlegg i forkant av 

menighetsråd. Charlotte skriver ut 4 eksemplarer av alle papirer som tas med til møtet.  

Det er mulig å få sakspapirer tilsendt pr post, da må dette bes om spesielt.  

Menighetsrådet får tilsendt kalendervarsel som inneholder sakspapirer. 

Innkalling og saksliste blir sendt til både faste og vararepresentanter. 

Det er faste medlemmer og 1. vara som har møteplikt. Øvrige varamedlemmer har møterett i 

MR som er et offentlig møte. Varamedlemmer har talerett men ikke stemmerett i 

menighetsrådet, hvis de kalles inn som vara for representanter har de også stemmerett.   

Er du forhindret i å stille på neste møte er det viktig at du gir beskjed i tide slik at et  

varamedlem får anledning til å møte i ditt fravær.  

B) Møteplan for MR        

 

Møteplan for våren 2016  

Tir. 5/1 AU  

Tir. 19/1 MR 18-20.30 

Fre. 12 til lør. 13/2 seminar  

Tir. 5/4 MR 18-20.30 

Man. 9/5 MR 19.30-22.00 

Tir. 7/5 MR 18-20.30 

Menighetsrådet for utdelt en perm med dokumenter som er vedtatt av forrige MR. 

Møteplan blir utlevert og kan legges i permen på neste møte.  

Sak 65/2015: Seminar for menighetsrådet, skal vi ha dette? Hvem forbereder dette?  

Vi ble enige om at det er en god plan å reise bort på seminar. Dato for seminaret er satt til 12-

13. februar 2016.  

AU jobber videre med sted og agenda.  

Sak 66/2015: Skal prostirådet bestå i perioden 2015-2019? 

Vedtak: Hauketo-Prinsdal menighetsråd ønsker en videreføring av prostirådet. 

 

Eventuelt 

Menighetsrådet må finne en fast vararepresentant for Marit Bjerlin i Eldrerådet til Bydel 

Søndre Nordstrand, i og med at Jan-Bjørn Osnes avslo utfordringen om å stille.  

Forslag: Margot ?  

 

Neste MR tirsdag 19. januar kl. 18:00 

 

Møtet ble hevet 20:50       Charlotte Randel 


