
 

 

 

 

GODKJENT PROTOKOLL 

MR-MØTE 

Dag: Onsdag 27. mai  2020 

Tid: Kl. 19.00-21.00 

 

 

TILSTEDE: 

Randi Kippenes Megard (fast) 

Hans Jørgen Hagen (fast) 

Morten Halsteinli Drivdal (fast) 

Bjarne Neerland (fast) 

Anette Julsrud Kristiansen (fast – forlot møtet etter sak 39/20) 

Thomas Haugeli-Halvorsen (fast) 

Øystein Lyngroth (fast) – var litt forsinket. 

Anne Grete Listrøm (sokneprest) 

Berit Borgaard Aspesletten (fast) 

Tone Simonsen Munz (1. vara – stemmerett etter sak 39/20) 

Grethe Torvik (2. vara) 

Jan Olav Nilssen (3. vara) 

 

 

FORFALL: 

Halvor Kjølstad (4. vara) 

Inger Margrethe Ofstad (5. vara) 

 

 

MR 32/20     GODKJENNING AV INNKALLING 

  

Vedtak: 

Innkalling godkjennes. 

  

MR 33/20     GODKJENNING AV PROTOKOLL 

  

Saksdokumenter: 

Protokoll fra MR-møtet (eget vedlegg) 

  

Vedtak: 

Protokollen fra siste møte godkjennes. 

  



 

 

MR 34/20 GJENÅPNING AV MENIGHETEN 

 

   Saksdokument: MR 34/20 – Gjenåpning av menigheten 

     

   Daglig leder redegjorde for smittevern og gjenåpning av menigheten. 

 

Vedtak: 

Vedtak fra saksdokumenter. 

Soknepresten oppdaterer offerliste for 2020 og legger frem på neste 

møte. 

 

MR 35/20 STREAMING 

    

Staben har forsøkt seg med strømming av gudstjeneste søndag 24. mai 

2020. Dette fungerte utmerket og ca. 35 personer benyttet seg av 

tilbudet. Det vil være en økonomisk kostnad for menigheten å 

gjennomføre dette fremover. 

 

Saksdokument: MR 35/20 – Tilbud fra Pusterom på strømming 

 

   Vedtak: 

Det er bred enighet i menighetsrådet om at strømming er viktig. 

Menighetsrådet ønsker strømming av gudstjenester frem til 7. juni 

2020. Daglig leder får forhandlingsmyndighet i forhold til Pusterom for 

å legge til rette for strømming. 

    

MR 36/20  ÅRSREGNSKAP 2019 

  

Såfremt årsregnskapet foreligger, blir dette presentert. 

  

Vedtak: 

Utsettes 

  

MR 37/20 ØKONOMISK UTREDNING – KONSEKVENSER 

 

Daglig leder har forberedt konsekvens-analyse for Nordstrand 

menighet. 

 

Saksdokument: MR 37/20 (ettersendes) 

 

Vedtak: 

Nordstrand menighetsråd tar analysen til orientering og aksepterer en 

estimert forverring av resultatet med ca. 127.000 kr. 

Saken blir fulgt opp kontinuerlig, først på neste menighetsrådsmøte i 

juni hvor økonomiutvalget ligger frem prognose for resten av 2020.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

MR 38/20 TEMAKVELDER 

 

Menighetsrådet har budsjettert med å gjennomføre x antall temakvelder 

med ulike tema i løpet av året. 

Gunnar Kvalvaag hadde planlagt en samling 6. mai 2020, men denne 

ble avlyst. 

 

Vedtak: 

Man forsøker å arrangere to temakvelder på høsten 2020. En 

temakvelder om bønn (utsatt fra våren) og en med et diakonalt tema. 

Staben får i oppdrag å finne passende datoer.     

 

MR 39/20 MENIGHETSFEST – HØSTEN 2020 

 

Menighetsrådet har tradisjonelt arrangert en fest for hele menigheten 

med åpen invitasjon i høstsemesteret.  

 Det må planlegges å arrangere en slik til høsten 2020.  

 

Vedtak: 

Menighetsrådet tar sikte på å arrangere en fest i løpet av høsten 2020. 

Man nedsetter en komite på neste møte. 

 

MR 40/20 UNNTATT OFFENTLIGHET – TILSETTING AV DIAKON 50% 

 

Daglig leder og menighetsrådsleder orienterte om intervju med Anette 

Furulund Matre. 

Menighetsrådet vil jobbe målrettet med å sikre finansieringen for 

diakonen og fremtidige pensjonsforpliktelser. 

 

Vedtak: 

Menighetsrådet vedtok enstemmig å ansette Anette Furulund Matre i 

50% stilling som diakon i Nordstrand menighet. 

Anette Furulund Matre får tilbud om stilling som diakonimedarbeider 

med 500.000 kr. i årslønn (ved 100%) frem til hun ferdiggjør sin 

mastergrad i diakoni hvoretter hun flyttes opp til diakon med 595.000 

kr. i årslønn (ved 100%).  

    

MR 41/20 PERMITTERING AV KATEKET 

 

   Fortsettelse av sak 29/20. 

 

   Vedtak: 

   Permittering av kateket bortfaller. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MR 42/20     ORIENTERINGSSAKER 

MR 42/20-1 – Nytt fra staben 

 

MR 42/20-2 – Praktisk drift  

  

MR 42/20-3 – Skjermløsning for Nordstrand kirke 

Lerret er nå ankommet og montering skjer snarest. 

   

Vedtak: 

Sakene tas til orientering. 

 

 


