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Årsmøte Hauketo-Prinsdal menighet 2015 
Dato: 17. april 2016, etter gudstjenesten på Kirketorget kl. 12:30. 
 

Møteleder: Knut Sandal             Antall deltagere: 22 pers.
                 
1. Innkalling og dagsorden  

Innkalling og dagsorden ble godkjent.  
 
2. Undertegning av protokollen 

Hans Petter Heggelund og Per Otto Sitre ble oppnevnt til å undertegne 
protokollen og vil få den tilsendt pr mail for godkjenning før signering. 

 
3. Årsmelding 2015 

Knut Sandal presenterte årsmeldingen ved å lese hovedoverskriftene, og blant 
andre Kjerstin Jensen og Charlotte Randel ga utfyllende informasjon.  
Årsmøtet ble invitert til å gi innspill og stille spørsmål.  
Charlotte Randel gikk gjennom ansattsituasjonen i 2015, da to medarbeidere 
sluttet og stillingene ble utlyst. Ørjan Frøvik sluttet i juni og Susanne D. Sivertsen 
ble ansatt i juni og startet i august. Bradley Long hadde heltid og deltids 
permisjon gjennom hele 2015 og sluttet i desember. I hans fravær hadde vi inne 
vikarer. I listen over ansatte i 2015 manglet våre to kateketvikarer:  
Camilla Lambrecths Jensen og Segen Araia Tewelde. 

 
4. Orientering om regnskapet 

Charlotte Randel presenterte årsregnskapet og forklarte at hovedårsaken til 
differanse i resultatet ift budsjett (både på inntekts- og utgiftssiden) er at 
konfirmantregnskapet føres i Holmlia menighet. Resultatet endte med et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 7484,- etter overføring fra bundne fond. 
 
Annet om økonomi:  
I forbindelse med jubileet hadde menighetsrådet bevilget kr. 100000,- til 
arrangementene. Kr.  77.000,- ble brukt til en svært innholdsrik og minneverdig 
feiring. Det ble også i forbindelse med jubileet satset på to innsamlingsformål til 
egen menighet: Høyttaler og teleslyngeanlegg med et resultat på kr. 17613,- og 
stoler til kirketorget med et resultat på kr. 24593,-. Givertjenesten var i 2015 har 
vært tilnærmet uendret, med et resultat på kr. 59.400,-  
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5. Jubileumsuke tilbakeblikk - Hauketo-Prinsdal kirke var 20 år i 2015 
Årsmøtet så kort tilbake på en svært vellykket jubileumsuke. Programmet var:  
Allehelgenskonsert med Prinsdal Sangeri, 1. november. 
Jubileumspasta for barn og familier, besøkt av Prinsdal Skolekorps, 2. november. 
Jubileumshyggetreff for seniorer og andre godt voksne, 3. november.  
Åpen øvelse med Prinsdal Sangeri. 
Frivilliges fest med festtale fra Per Anders Nordengen, 4. november.  
Ung i kirke – Åpen kveld for ungdom som avsluttet med HvilePuls, 5. november. 
Te-salong med åpen mikrofon, 6. november. 
Folkefest med opptog, Solfrid Molland holdt minikonsert,  7. november. 
Festgudstjeneste med deltagelse bl.a. av tidligere prester i menigheten, etterfulgt 
av en staslig kirkekaffe med taler og hilsener søndag  8. november.  
 

6. Nytt menighetsråd  
Nytt MR ble presentert i forbindelse med gjennomgangen av årsmeldingen. MR 
har møte i kirken ca. hver 6 uke. Varamedlemmene har møterett, men ikke 
møteplikt.  
MR har vært på Granavolden og jobbet med visjon og strategier for sin periode 
2016-19. Hovedvisjonen er «Inkluderende fellesskap», og det innbefatter «Dele 
tro», «Åpen kirke» og «Opplæring». Innenfor hvert tema er det spesielle 
satsingsområder. MR har nå delt seg i 3 grupper som i første omgang skal jobbe 
videre med: Mangfoldig gudstjenesteliv – Flerkulturelle møtepunkter – Levende 
ungdomsarbeid.  

 
7. Innmeldte saker 

Det var ingen innmeldte saker. 
 

8. Innspill, kommentarer og ønsker fra menigheten. 
- Stolt av menigheten, det er høyt ambisjonsnivå i MR og stab.  
- Høy kvalitet og gjennomføringsevne, imponert over staben. 
- Oppfordring til MR om at trosopplæringstilbud skal være gratis.  
- Glad for nytt MR.  

 
9. Eventuelt  

– Inviterer tilbake til kirken lørdag 30. april, da er det dugnad. 
 
 
Referent: Charlotte Randel     Møte ble hevet kl. 13:30 
 
 
 
 
 
__________________________    __________________________ 
Signatur Hans Petter Heggelund    Signatur Per Otto Sitre 


