
 

 

 

 

PROTOKOLL FRA MR-MØTE 

Dag: Onsdag 23. mai 2018 

Tid: Kl.18.30 – 21.30  

Sted: Nordstrand kirke 

Kl. 18.30: Åpning i bønnerommet i underetasjen i menighetssenter. 

Kl. 18.45: Møtet fortsetter i møterommet i kirkens underetasje. 

 

Åpning: 

 

TILSTEDE: 

Gunnar Kvalvaag (leder) 

Randi Kippenes Megard (nestleder) 

Anne Grete Listrøm 

Erling Weydahl (fast) 

Hans Jørgen Hagen (1, vara. Fast medlem under Per Øyvinds permisjon) 

Aud Nome Dueland (fast) 

Grete Eliasen (vara) 

 

 

FORFALL: 

Ragnhild Kyvik Bauge (fast), Ole-Inge Bekkelund (vara), Isak Aaby 

Halvor Kjølstad (fast under Abelones permisjon) 

 

PERMISJON: 

Abelone Tone (fast) 

Per Øyvind Bø Grønningsæter (fast) 

 

 

MR 44/18 GODKJENNING AV INNKALLING 

  Vedtak: 

  En ekstra orienteringssak fra Randi Kippenes Megard. 

  Orienteringssak Notat fra giverkomiteen gjøres til vedtakssak sammen med 

  oppnevnelse av leder. 

  Orientering fra orgelkomiteen blir delt ut. 

 

 

 

 

 



 

 

MR 45/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

  Vedtak: 

  Referent slettes. Vara-rekkefølge rettes. 

  Ellers godkjennes protokollen fra april-møtet. 

 

MR 46/18 KOMITE FOR INNVIELSE AV ORGELET 

   

  Vedtak: 

 Det nedsettes en komite bestående av Ellen Sandøe, Pål Gundersen, Liv Marie 

Hofseth, Anne Grete Listrøm, Thomas Ekeberg-Andersen og Gunnar Kvalvaag. 

 Denne skal fastsette program og koordinere gjennomførelse av orgelinnvielsen 

11. november 2018. 

 

MR 47/18 FORBEREDELSE AV BUDSJETT-REVISJON 

 

  På juni-møtet er det ønskelig å foreta en revisjon av budsjettet for 2018.  

 

  Vedtak: 

  Økonomiutvalget forbereder en revisjon til neste møte. 

  Daglig leder og AU undersøker muligheten for omdisponering av    

  Trosopplæringsmidler fra bispedømmet innen stillingene  

  inneholdt av Marianne Fraser Lende og Knut-Helge B. Møller. 

  Kirkemusikkutvalget bes om å gi innspill til videre utvikling av feltet. Den 

  kirkemusikalske satsning vil bli drøftet av MR sammen med Kirkemusikalsk  

  utvalg og kantor, til høsten, når kantor er tilbake fra permisjon. 

 

MR 48/18 GJESTFRIHETENS ÅR I NORDSTRAND 

 

  Vedtak: 

 26. august 2018 annonseres (i tillegg til vanlige kommunikasjonskanaler) 

«Suppe for syv» på to datoer i løpet av høsten. Folk melder seg da på 

menighetskontoret som koordinerer de ulike grupper. 

  



 

 

 

MR 49/18 GIVERKOMITEEN 

 

  Saksdokument: MR 49/18 - Notat fra giverkomiteen. 

 

  Giverkomiteen har oversendt et notat til MR for drøfting på møtet. 

  Erling Weydahl presenterte notatet og la komiteens mandat til grunn for videre 

  drøfting.  

  Som nevnt i notatet, trenger giverkomiteen svar fra Menighetsrådet på en rekke 

  spørsmål. 

 

  Vedtak: 

  Erling Weydahl utnevnes til leder av Giverkomiteen. 

  Inntil videre skal det ikke foretas endringer i brosjyren for givertjenesten. 

 På bakgrunn av drøftelse på juni-møtet rundt budsjett 2018 vil det bli gitt 

ytterligere retningslinjer og prioriteringer for innsamling til 

menighetsfinansierte stillinger.   

  Giverkomiteen står ansvarlig overfor Menighetsrådet. 

 Stab og giverkomite oppfordres til å avholde et møte om videre strategi og 

samarbeid. 

 MR oppfordrer staben til å finne et medlem til Giverkomiteen. 

  MR vil bestrebe seg på å etablere et misjonsutvalg. 

 

 

MR 50/18 ORIENTERINGSSAKER 

1) Regnskap 2017 

Årsregnskapet for 2017 har blitt gjennomgått av økonomiutvalget 

bestående av Daglig leder og Jan-Olav Nilssen. Rettelser er oversendt KfiO 

og balanse og noter blir oversendt menigheten innen neste MR-møte.  

2) Regnskap 2018 

Saksdokument: Regnskap ettersendes. 

3) Evaluering av årsmøtet: 

   Fint møte. God møteledelse. Manglet begeistret redegjørelse for   

   diakoni, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid. 

4) Bemanning – Linda Kronen Sømme 

   Randi kjøper blomster til Linda på myldre-gudstjenesten 10. juni. 

5) Evaluering av ALPHA-kurs (Saksdokument) 

6) Menighetsbladets redaksjonskomite 

   Redaksjonskomiteen er igang med å undersøke nytt layout. 

7) Referat fra innsamlingskomiteen (Saksdokument). 

8) Referat fra orgelkomiteen (Saksdokument delt ut på møtet). 

 

  Vedtak: 

  Sakene tas til etterretning. 

 

 

Vedlegg: 

- MR 45/18 – Protokoll fra MR-møte i mars 2018 

- Sakdokumenter – MR-møte 23. mai 2018 


