
Protokoll for møte i Hauketo-Prinsdal menighetsråd 
 

Møte 4 – 2016 

Lørdag 13. februar kl.15:00-17:00.  

Til stede: Kjerstin Jensen sokneprest, 

Helge Fjeldstad   

Gry Frogner 

Knut Sandal 

Torleif Månsson 

Marit Figenschou 

Geir Thorsnæs 

Anders Thylèn  

Meldt forfall: Sara Mørland 

Ingjerd Tørring 

Harald Stendal 

Referent: Charlotte Randel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menighetsråd 13. februar 2016. 

Sak 11/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak:  

Innkallingen er godkjent.  

 

Sak 12/2016: Godkjenning av protokoll fra MR 19/1-2016 

Vedtak:  

Godkjent. 

Sak 13/2016: Budsjett 2016 

Vedtak:  

Budsjettforslaget godkjennes med de endringer vi har lagt på møtet. Vedlegges protokoll.  

- Dekning av innleid sanger og pianist på Temakveld settes av for første halvår 2016.  

For høstsemesteret må det evt. inn frivillige krefter. Charlotte sender mail til gruppen.  

- Prinsdal Sangeri støttes av menighetens midler, vi går for videre dialog med styret om 

deling av utgiftene.  

MR søker en organisatorisk opprydning slik at Sangeriet betaler dirigentlønn selv og 

støttes av menigheten med et avtalt beløp pr år. 

- Givertjenesten: MR satser på å jobbe for å doble givertjenesten. Torleif lager utkast til 

tekst som kan brukes på nettsiden og Facebook.  

Idè: Kongeveien går med underskudd og det vurderes om antallet som trykkes skal justeres. 

I tillegg kan det skrives utenpå bladet hva et blad koster, på giroen kan det stå litt om behov.  

Knut tar med forslaget videre til redaksjonen.  

  

Sak 14/2016: Statistikken for 2015   

Til orientering. 

Sak 15/2016: Økonomi: 

Vedtak: Diakonimedarbeider Susanne Dommersnes Sivertsen gis attestasjonsmyndighet i 

samarbeid med sokneprest og menighetsforvalter for menighetens kostnader. 

 

Sak 16/2016: «Granavoldserklæringen» 

 

Gudstjenesteliv; musikk og sang, flere krefter i gudstjenenesten. 

Bruk av lokale musikere, skolekoret, Sjibbolet, forsangere i tillegg til Sangeriet.  

Tilbud for barn i alderen 5-7 klasse, etter skoletid.  

Bønnefellesskap 

Kultur: Tesalong kanskje hvert semester 

Informasjon 



 

Sak 17/2016: Evaluering fra temakveld: Kirkens ressurssenter mot vold og 

seksuelleovergrep.  

Anders orienterer om temakvelden. 

 

Neste MR tirsdag  5. april  

«Granavoldenerklæringen» 

Givertjeneste en satsning for Hauketo-Prinsdal.  

 

Møtet ble hevet 17:05       Charlotte Randel 


