
Protokoll for møte i Hauketo-Prinsdal menighetsråd 
 

Møte 5 – 2016 

Tirdag 5. april kl.18:00-20:30.  

Til stede: Kjerstin Jensen sokneprest, 

Helge Fjeldstad   

Gry Frogner 

Knut Sandal 

Torleif Månsson 

Marit Figenschou 

Geir Thorsnæs 

Anders Thylèn 

Sara Mørland 

Ingjerd Tørring 

Harald Stendal 

Referent: Charlotte Randel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menighetsråd 5. april 2016. 

 
Sak 18/2016: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkallingen er godkjent.  

 

Sak 19/2016: Godkjenning av protokoll fra MR 13/2-2016  

Utkastet til protokoll ble på ett punkt endret til:  

Sak 13/2016 Budsjett 2016.  

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

delig av utgiftene. MR søker en organisatorisk opprydning.  

Vedtak: Protokollen godkjent med nevnte endring. 

 

  Protokoll fra AU 7/3-2016  

Tatt til orientering. 

 

Sak 20/2016: «Granavoldenerklæringen»         

Vedtak: Menighetsrådets visjon for 2016-19 har overskriften Inkluderende fellesskap. 

 
Menighetsrådet har i første omgang valgt å fokusere på mangfoldig gudstjenesteliv, 

flerkulturelle møtepunkter og levende ungdomsarbeid, og ble inndelt i grupper som skal legge 

konkrete planer for hvordan disse visjonene skal virkeliggjøres. Andre punkter får fokus 

senere i MR-perioden. 

 



Sak 21/2016: Prinsdal Sangeri, økonomi. 

Vedtak: Prinsdal Sangeri er en viktig del av menighetens arbeid og menighetsrådet forplikter 

seg til å støtte Sangeriet økonomisk i årene som kommer.  

 

MR ønsker at Prinsdal Sangeri utbetaler dirigentens lønn fra og med dette regnskapsåret.   

Faktura fra dirigenten stiles til Prinsdal Sangeri. 

MR overfører i 2016 kr. 35.000,- som bevilgning.  

MR møter dermed styrets eget forslag om beløp.  

Dersom støtten i fremtiden må reduseres, skal Prinsdal Sangeri varsles i god tid.  

 

Sak 22/2016:  I:  Trosopplæringsplanen 

   II: Mandat Trosopplæringsutvalget         

Vedtak:  

MR godkjenner mandat for trosopplæringsutvalget med noen små endringer i ordlyden:  

Sammensetning av Trosopplæringsutvalget: 

Kateket fra Hauketo-Prinsdal og trosopplæringsleder fra Holmlia er faste medlemmer av 

utvalget. Medlemmene oppnevnes av menighetsrådet i hver menighet for en 2 års periode.  

«(…)»    deretter punkt 4: 

 Ansvar for at store endringer i planen blir lagt frem i menighetsrådene, og at de blir 

sendt til biskopen for ny godkjenning.  

 

Sak 23/2016: Planskisse for 2. halvår 2016. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 24/2016: Økonomi: Fullmakter til Sarah Krebs.  

Vedtak: Menighetspedagog Sarah Krebs gis attestasjonsmyndighet for menighetens 

kostnader i samarbeid med enten sokneprest eller menighetsforvalter. 

 

Sak 25/2016: Søknad om leie av kirken til konsert. 

Vedtak: Søknaden godkjennes.  

Menighetsforvalter tar kontakt for avtale om tidspunkt. 

         

 

Sak 26/2016: Dugnad  

Avtalt: MR arrangerer dugnad lørdag 30. april kl. 10:00-15:00 

 

 

Neste MR mandag 9. mai kl. 19:30 – 22:00  

 

 

Møtet ble hevet kl. 20:35.      Charlotte Randel 

 


