
Protokoll for møte i Hauketo-Prinsdal menighetsråd 
 

Møte 3 – 2016 

Tirdag 19. januar kl.18:00-20:30.  

Til stede: Kjerstin Jensen sokneprest, 

Helge Fjeldstad   

Gry Frogner 

Sara Mørland 

Knut Sandal 

Torleif Månsson 

Marit Figenschou 

Ingjerd Tørring 

Geir Thorsnæs 

Referent: Charlotte Randel. 

Med på møte: 

Prost Eigil Morvik 

Kirkeforvalter Hanna Barth Hake 

Trosopplæringsleder Holmlia Ingebjørg B. Hegstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menighetsråd 19. januar 2016. 

Sak 1/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak:  

Innkallingen er godkjent, budsjett er kun foreløpig utkast som behandles på nytt 12/2-16.  

 

Sak 2/2016: Godkjenning av protokoll fra MR 17/11-2015 

Vedtak:  

Godkjent. 

Sak 3/2016: Orienteringer fra prost og kirkeforvalter.   

Prost Eigil Morvik og kirkeforvalter Hanna Barth Hake presenterte seg selv og fortalte kort 

hvilke oppgaver og myndigheter de har i sine stillinger i Søndre Aker prosti. 

 Eigil innleder med å orientere om at Prostirådet vil bestå og at det kalles inn til møte 

tirsdag 8. mars kl. 1800-2000 på Bøler.  

 Prestene har pr 1.1.16 fått ny arbeidstidsavtale og stillingen er nå omfattet av de 

alminnelige bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Det vil ikke merkes særlig for 

menighetsrådet at Kjerstin må begynne å rapportere timer og ikke bare fridager, de 

ansatte i KfiO har allerede en lignende ordning.  

 Hanna orienterer om «Kantorprosjektet» som har pågått gjennom 2015, og som har 

resultert i at Åslaug H. Lervåg får økt stilling til 50% fra 1.4.16.  

 Menighetsrådet blir anbefalt å jobbe godt med årsmeldingen for 2015, det er et 

dokument som skal inneholde en presentasjon av menighetens arbeid, det er fint både 

mht historikk og som et arbeidsverktøy som benyttes for menighetens fremtidsrettede 

planarbeid. 

 Prosten anbefaler også at vi jobber videre med visjon og strategiplan for menigheten 

og viser frem strategidokumentet for Oslo bispedømme som kan være et godt 

utgangspunkt for dette arbeidet. Dette bestiller vi og tar med oss til Granavolden i 

februar.  

Sak 4/2016: Trosopplæringsplanen presenteres av Ingebjørg Hegstad.  

Orientering: Planen skal sendes til bispedømme 1. mars, deretter vil den komme i retur for 

evt påtegning av endringer. Deretter skal MR vedta planen som sendes biskopen for hans 

godkjenning innen 31. mai 2016.  

Sak 5/2016: Budsjettforslag 2016  

Foreløpige tall er lagt frem, det er mangler i tallene for regnskap 2015.  

MR ber Charlotte utarbeider forslag med regnskapstall for 2015 og kommer med forslag til 

prioriteringer.   

Sak 6/2016: Offerliste 1. halvår 2016 

Vedtak: MR vedtar offerlisten for 1. halvår.  



Sak 7/2016: Seminar på Granavolden.  

Program ligger vedlagt, vi åpner for frokost en halv time før og oppstart første seminar til kl 

9:30. Det legges inn frukt, kaffe/te mellom seminarene og før avreise kl. 17:00 

Sak 8/2016: Forslag til gudstjenesteforordning for Hauketo-Prinsdal menighet.  

Vedtak: MR vedtar gudstjenesteforordningen slik den er lagt frem i dag.  

Sak 9/2016: Eventuelt 

MR representant i intervjugruppen for kateketstillingen torsdag 11. februar: Kjerstin Jensen. 

Oppfølging diakoniutvalget, rådsmedlemmene som skulle spørre aktuelle kandidater gjør det. 

Neste MR lørdag 13. februar kl. 15:00 (På Granavolden)  

Statistikk 

Årsmelding 

Budsjett 

 

 

Møtet ble hevet 20:55       Charlotte Randel 


