
 

 

 

 

PROTOKOLL FRA MR-MØTE 

Dag: Onsdag 23. janaur 2019 

Tid: Kl.19.00 – 21.30  

Sted: Møterommet under Nordstrand kirke 

 

TILSTEDE: 

Randi Kippenes Megard (leder) 

Hans Jørgen Hagen (Nestleder) 

Anne Grete Listrøm 

Gunnar Kvalvaag  

Grete Eliassen (vara) 

Aud Nome Dueland (fast) 

Erling Weydahl (fast) 

Isak Aaby (fast) 

Ole Inge Bekkelund (vara) 

Per Øyvind Bø Grønningsæter (fast) 

 

FORFALL: 

Halvor Kjølstad (fast medlem under Abelones permisjon) 

 

PERMISJON: 

Ragnhild Kyvik Bauge (fast) 

Abelone Torp (fast) 

 

Åpning i bønnerommet under menighetskontoret: Hans Jørgen 

 

MR 01/19 GODKJENNING AV INNKALLING 

 

  Vedtak 

 Kommunikasjonsutvalg og Orgelinnsamling tilføyes som vedtakssaker. 

Orientering om informasjonsskriv delt ut i menigheten. Utover dette 

godkjennes innkalling. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MR 02/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

  Saksdokumenter: 

  Protokoll fra MR-møtet i november (eget vedlegg) 

 

  Forslag til vedtak 

  Protokollen fra november-møtet godkjennes. 

 

 

MR 03/19 UTLEIEPRISER 

 

  Redegjørelse v/ Thomas  

 

  Vedtak: 

  Det må presiseres hvordan prislisten er satt opp.  

  Teksten for lokale aktører endres til «Lokale ikke profesjonelle korps, kor og 

  orkestre». 

  Prisen endres til 5000 kr. 

  AU fatter vedtak om nye priser. 

 

MR 04/19 UTLEIEAVTALE - GÅSEHUD 

 

Forslag om fast pris på 10.000 kr. per dag. 

Kostnader knyttet til flygelstemming og annet dekkes av Gåsehud. 

Gåsehud må være ekslusivt for Nordstrand kirke i 2019 og 2020. 

Nordstrand kirke stiller med to frivillige på hver Gåsehud-konsert. 

 

Vedtak: 

Daglig leder får forhandlingsfullmakt til å inngå ny avtale med Gåsehud. 

Kostnader knyttet til flygelstemming og annet dekkes av Gåsehud. 

Gåsehud må være ekslusivt for Nordstrand kirke i 2019 og 2020. 

Nordstrand kirke stiller med to frivillige på hver Gåsehud-konsert. 

 

 

 

MR 05/19 MØTETIDSPUNKTER 2019 

  Liste over åpning og bevertning (NB: Husk å sette på oppvaskmaskin)  

 

  23. Januar - Åpning: Hans-Jørgen. Bevertning: Thomas 

  27. Februar - Åpning: Randi. Bevertning: Gunnar 

   Byggekomiteen i barnehagen 

  27. Mars - Åpning: ???. Bevertning: 

   Kirkemusikalsk utvalg 

  8. mai - Åpning: ???. Bevertning: 

   Gudstjenesteutvalget 

  12. juni - Åpning: ??? 

   Ungdomsutvalget  

   Budsjett-revisjon 

  19. Juni 

   Sommeravslutning hos soknepresten  

 



 

 

  28. August - Åpning: ??? Bevertning: ???  

   BFTU  

  25. September - Åpning: ??? Bevertning: ??? 

   Diakoni 

  30. Oktober - Åpning: ??? Bevertning: ??? 

   Siste møte. Nytt MR er med. 

   

 

MR 06/19 NOMINASJONSKOMITE 

 

  Minimum tre personer skal utgjøre nominasjonskomiteen. 

  15. Mars er fristen for å innlevere listen. 

  Det skal velges minimum 13 personer til Nordstrand menighetsråd. 

 

  Vedtak: 

  Alle menighetsrådsmedlemmer oppfordres til å vurdere gjenvalg for perioden 

   2019-2023. 

  Alle menighetsrådsmedlemmer oppfordres til å komme med forslag til  

   kandidater. 

  Nominasjonskomiteen kommer til å bestå av daglig leder Thomas Ekeberg-

   Andersen, Gunnar Kvalvaag, og to personer til.  

  Menighetsrådet kommer med forslag 

 

  Følgende personer i sittende MR stiller til gjenvalg: 

  Randi Kippenes, Hans Jørgen, Halvor  

 

MR 07/19 KONTAKTPERSON – FASTEAKSJONEN 2019 

 

  Epost fra Eigil Schjander-Larsen med oppfordring om å finne ny person som 

   kontaktperson for Fasteaksjonen. Eigil stiller seg til disposisjon for å 

bidra med   opplæring av en ny person. 

  Erling Weyhdal har skrevet mail til AU med navner på aktuelle personer. 

 

  Nordstrand menighet ønsker fortsatt å engasjere seg i Fasteaksjonen. 

  

 

  Vedtak: 

  AU spør gjennom personene i Erling Weydahls liste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MR 08/19 BUDSJETT 2019 

 

  Saksdokument: MR 08/19 – Revidert utkast til budsjett 2019 (eget vedlegg) 

 

Daglig leder har utarbeidet forslag til budsjett etter samtaler med ansvarlige 

parter. 

 Av endringer i forhold til tidligere års budsjetter må bemerkes: 

- Lønnskostnader er nå ført på den pågjeldende avdeling. Disse var før ført 

samlet på avd. 1040 Felles stillinger. Dette ga et særdeles ufullstendig bilde 

av menighetens utgifter knyttet til de enkelte aktiviteter. 

- Andre kostnader som før var ført ulike steder (f.eks. mobiltelefon) er nå 

også blitt ført på pågjeldende avdeling. 

- Pensjonskostnader for tidligere ansatte og yrkesforsikringer er fortsatt ført 

på avd. 1040 Felles stillinger. 

- Inntekter fra Givertjenesten øremerket til finansiering av henh. Knut Helge 

B. Møller og Marianne Fraser Lende nå inntektsført direkte i pågjeldende 

avdeling. Andelen av givertjenesten til Misjonsprosjektet er inntekts- og 

utgiftsført i avd. 1960 Misjonsprosjekt. 

  

Budsjettet for 2019 viser en mindreforbruk på 201.185 kr. Disse foreslås 

budsjettert avsatt til ubunden driftsfond (disposisjonsfond). Det skal bemerkes 

at årsregnskapet for inneværende år (2018) kan påvirke resultatet. 

 

  Vedtak: 

Budsjettet for 2019 godkjennes som det foreligger med en endring rundt andel 

til kfio!. Det planlegges en revidering av budsjettet på juni-møtet 2019. 

 

MR 09/19 MENIGHETENS ÅRSMØTE 

 

  Vedtak: 

  12. Mai 2019 avholdes menighetens årsmøte. 

 

MR 10/19 KOMMUNIKASJONSUTVALGET 

 

  Saksdokument ble delt ut på møtet. 

  Vedtak: 

  Vedtaket ble som i saksdokumentet. 

 

MR 11/19 ORGELSAKEN - FORTSATT INNSAMLING? 

   

  Det ble diskutert hvorvidt man skal ta en siste runde med innsamling til orgelet 

  nå i vinter. 

  Det ble understreket at hvor mye man klarte å samle inn til orgelet er  

  underkommunisert i menigheten. 

 

  Vedtak: 

  Det ble vedtatt at oppfordringen i vårens oppstarts-brosjyre blir med, men 

  omformuleres. 

  Saken om videre orgelinnsamling tas opp på neste menighetsrådsmøte. 



 

 

 

MR 12/19 ORIENTERINGSSAKER 

  

  MR 12/19-1 - Ny leieavtale for Nordstrand menighet 

  Saksdokument 

 

  MR 12/19-2 – Referat fra møtet om Månedens bilde 

  Saksdokument 

 

  MR 12/19-3 - Desemberbrevene i menigheten 

   

   

  Vedtak: 

  Sakene tas til orientering.  

 

 

 

Vedlegg: 


