
 

PROTOKOLL FRA MØTE I LJAN MENIGHETSRÅD 
 

Dag:    Tirsdag 29.08.2017 
Tid:      Kl. 19.00-21.00  
Sted:    Ljan menighetskontor 
 
Tilstede: Birgitte Brekke, Tor Birger Skogen, Anne-Lisbeth Olsson, Michelle   
       Næss Moore Engeby, Tor Arne Knutsen, Eivind Oftebro, Dag  
  Magelssen. 
Forfall: Mette Heiland, Thor-Arne Prøis, Margrete Moen Birkedal, Hege  
  Synnøve Bondevik. 
 

 

Åpning v/Eivind Oftebro 
 

 

Saksliste: 

 

48/17: Godkjenning av innkalling 

 Vedtak: Innkallingen godkjennes. 

 

49/17: Godkjenning av forslag til protokoll fra sist møte (06.06.17) 

Vedtak: Protokollen godkjennes. 

50/17: Orienteringssaker 

a) Økonomistatus – vurdering av budsjettendringer 

Rapport pr. 30.06 var vedlagt innkallingen.  Med unntak av høyere utgifter på 

strøm enn budsjettert, er det små avvik mellom budsjett og regnskap.  Bortfall av 

husleieinntekter i prestebolig vil redusere inntektene noe resten av året, men det 

ansees ikke å være behov for å revidere budsjettet.  

For å styre strømforbruket bedre får Vaktmester Markus oppgaven å lese av 

målerne jevnlig. Det vil også bli koblet til fjernavlesning. 

b) Status ny barnehage i presteboligen  

Birgitte og Tor Arne orienterte. Se ellers vedlegg fra Thor-Arne Prøis. 

c) Menighetsbladet 

Vi er nå i en overgangsfase hvor vi ønsker å opprettholde driften. I første omgang 

jobbes det med å få ut oktobernummeret. Man tenker seg ikke nødvendigvis en 

egen redaktør, men mer en redaksjonskomite. 

d) Skogsområdet rundt kirken ryddet 

Folk fra Fellesrådet har vært og ryddet. 

e) Maling av dører/karmer i sakristiene 

Avtalt med et malerfirma som gjør jobben. Fellesrådet tar regningen. 

f) Orientering om oppgjort utestående fordring 

Utestående fordring (husleie leilighet i «bassengbygget») er betalt og oppgjort. 

g) KNIF: Tilbud om regnskapsføring 

Vi opplever at det ikke er forsvarlig å få de første rapportene først i juni. MR 

vurderer derfor å bytte til KNIF som regnskapsfører. KNIF skal ha kr. 33.000,- for 

jobben. Tor Arne skriver i første omgang et brev til regnskapsleder i KfiO om 

saken. 

h) Resepsjon 

P.g.a. menighetssekretærens (i Nordstrand) sykemelding, og vikar som kun er 

DEN NORSKE KIRKE 
Ljan menighetsråd  



tilstede tre dager i uken, er det mangel på folk i resepsjonen. Etter avtale med 

menighetsrådsleder og sokneprest tar Dag Magelssen denne jobben på torsdagene. 

 

 

 

 

51/17: Arkivløsning for menighetsrådet (Vedtakssak) 

Ingen av de vanlige «skylagringssystemene» som Google Drive eller dropbox 

tilfredsstiller de formelle kravene til et arkivsystem.  Felles arkivløsning arbeider KfiO 

videre med.  Google Drive/dropbox kan likevel brukes som et «arbeidslager» for 

menighetsrådet for det aller meste av innkallinger, protokoller og saksdokumenter.  

Google Drive har en del fordeler mht. sikkerhet, kapasitet og brukervennlighet.  

Vedtak: 

Det etableres et arbeidslager for menighetsrådet i Google Drive. Tor Arne tar en 

gjennomgang av Google Drive på neste møte. 

 

52/17: Kostnadsfordeling for trosopplæring (Vedtakssak) 

 Det er en del kostnader knyttet til de felles trosopplæringstiltakene for Nordstrand og 

Ljan som ikke dekkes av de statlige midlene.  Dette har Nordstrand så langt dekket 

fullt ut.  Daglig leder i Nordstrand menighet har bedt om at Ljan dekker 20% av disse 

utgiftene, tilsvarende som for lønnskostnader.  Det vurderes fremmet forslag om 

tilsvarende ordning for felles tiltak innenfor diakoni, men dette er ennå ikke 

konkretisert. 

Forslag til vedtak: 

 Ljan menighet dekker 20% av de utgiftene for felles trosopplæringstiltak i Ljan og 

Nordstrand som ikke dekkes av statlige midler, begrenset oppad til kr. 7.000 for 2017.  

Dersom det skal bli en fast ordning, vil det kreve en samordnet budsjettering mellom 

menighetene på området. For ikke å ødelegge budsjettballansen trekker vi de 7000 fra 

bevilgningen til Eiendomskomiteen. 

 

53/17: Fellessamling stab/MR 2018  

MR synes det er et godt forslag å få til et slikt møte. Forslag om å ha det på 

Voksenåsen som sist. Vi ber Yvonne sjekke ut muligheter. AU tenker på datoer. F.eks. 

i slutten av januar-18. 

 

54/17: Eventuelt 

a) Kommunikasjonskomite 

Per Anders Nordengen og Carina Birkeland Lome har sagt ja til å være med i 

komiteen. I tillegg er også Birgitte Brekke med.  

 

 

 

Oslo 14/9-17 

 

 

 

Birgitte Brekke        Dag Magelssen 

MR-leder         Sekretær 

 


