
 

 

 

 

GODKJENT PROTOKOLL 

MR-MØTE 

Dag: Onsdag 26. august 2020 

Tid: Kl. 19.00-21.00 

 

Randi Kippenes Megard (fast – MR-leder) 

Hans Jørgen Hagen (fast - Nestleder) 

Bjarne Neerland (fast) 

Thomas Haugeli-Halvorsen (fast) 

Berit Borgaard Aspesletten (fast) 

Øystein Lyngroth (fast) 

Anette Julsrud Kristiansen (fast) 

Anne Grete Listrøm (sokneprest) 

Grethe Torvik (2. vara) 

Jan Olav Nilssen (3. vara) 

 

 

FORFALL: 

Morten Halsteinli Drivdal (fast) 

Tone Simonsen Munz (1. vara - stemmerett) 

Halvor Kjølstad (4. vara) 

Inger Margrethe Ofstad (5. vara) 

 

 

Åpning:  

 

MR 53/20     GODKJENNING AV INNKALLING 

  

Vedtak: 

Det ble tilføyd en orienteringssak – Plan for gjennomføring av 

konfirmasjoner og ny dato for visitas. Som eventueltsak ble praktisk 

ansettelse i menighetshuset tilføyd. 

 Ellers ble innkalling godkjent. 

  

MR 54/20     GODKJENNING AV PROTOKOLL 

  

Saksdokumenter: 

Protokoll fra MR-møtet 

  



 

 

Vedtak: 

Protokollen fra siste møte godkjennes. 

  

 

MR 55/20 UNGDOMSDIAKON 

 

Saksdokument: MR 55/20 – Utkast til stillingsinstruks (under 

utarbeidelse) 

 

Innspill fra menighetsrådet: 

- Det bør være fokus på diakoni og sjælesorg blant ungdommer. 

- Fokus på utsatt ungdom på Nordstrand og Ljan – altså bredere enn 

det allerede etablerte ungdomsarbeid. 

 

Vedtak: 

Menighetsrådet støtter arbeidet som allerede er gjort og gir 

arbeidsgruppen bestående av Knut-Helge B. Møller, Morten Holmqvist, 

Bjarne Neerland og Thomas Ekeberg-Andersen mandat til å arbeide 

videre. Daglig leder må avklare hvem som påtar seg 

arbeidsgiveransvaret. 

 

MR 56/20 STRØMMING AV KONFIRMASJONER 

 

Daglig leder har mottatt tilbud om strømming av konfirmasjons-

gudstjenestene for rundt 30.000 kr. for alle 6 seremonier. Dette vil være 

et godt tilbud til familiene, da vi er nødt til å legge restriksjoner på 

antall gjester tilstede for hver konfirmant.   

 

Vedtak: 

Nordstrand menighetsråd gir sin tilslutning til strømming av årets 

konfirmasjoner. 

Menighetsrådet understreker viktigheten av at Vipps-nummer gjøres 

kjent i strømmen og at strømmen også gjøres tilgjengelig i begrenset 

tidsrom etter den direkte overføring er avsluttet. 

 

MR 57/20 ÅRSREGNSKAP 2019 

    

Årsregnskapet for 2019 viser et rent driftsmessig merforbruk 

(underskudd) på 181.325 kr.  

Etter finansiering fra fond og overføring av tidligere års mindreforbruk 

gir dette et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 238.010 kr. 

Se Årsregnskap, note 9 for flere detaljer. 

 

Vedtak: 

Nordstrand menighetsråd tar årsregnskapet til etterretning. Leder og 

daglig leder signerer regnskapet og oversender revisor og 

regnskapsfører. 

Nordstrand menighetsråd vedtar å overføre regnskapsmessig 

mindreforbruk på 238.010 kr. til disposisjonsfond. 

 

 



 

 

MR 58/20 TEMAKVELD MED TANIA MICHELET 21. OKTOBER 

 

Gunnar Kvalvaag fikk i oppdrag å arrangere temakvelder for 2020. Pga. 

Korona-restriksjoner får vi bare til to temakvelder på høsten 2020. Den 

ene av disse er med Tania Michelet, som har bedt om 9000 kr. i 

honorar. Derfor må det legges opp til billettsalg (100 kr. per person) 

ved inngangen. 

I budsjettet for 2020 er det satt av 4000 kr. til denne temakveld.  

Det vil derfor kreve 50 betalende gjester for å gå i null. 

 

Vedtak: 

Nordstrand menighetsråd støtter arrangementet med Tania Michelet og 

oppfordrer alle interesserte til å benytte seg av tilbudet. 

     

MR 59/20 ÅRSMELDING 2019 

 

   Sakdokument: MR 59/20 – Årsmelding 2019 (ettersendes) 

 

   Legges frem på møtet og legges ut på nettet. 

 

   Vedtak: 

Menighetsrådets årsmelding godkjennes og legges på hjemmesiden. I 

fremtiden sendes det ut oppfordring til leder av utvalg og aktiviteter i 

desember og endelig frist i januar. AU utarbeider en mal for 

årsmeldingen. 

 

MR 60/20 GIVERKOMITE 

 

Giverkomiteen har hatt flere møter med Thomas Haugeli Halvorsen og 

Bjarne Neerland fra menighetsrådet. 

På siste møte ble det enighet om å fortsette samarbeidet som en egen 

komite. 

På menighetsrådsmøtet i september vil denne nye komite komme med 

forslag til videre arbeid. 

 

Vedtak: 

Dag Langmyhr, Torunn Tjelle, Bjarne Neerland og Thomas Haugeli 

Halvorsen oppnevnes som Giver- og innsamlingskomite. Daglig leder 

møter også i komiteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MR 61/20 ORIENTERINGSSAKER 

MR 61/20-1 – Nytt fra staben 

 

Anette Furulund Matre har signert kontrakt som Menighetsdiakon. Hun 

begynner i stillingen i 20% fra 1. september og i 50% fra 1. oktober 

2020. 

Trosopplæringsmedarbeider er fortsatt sykemeldt. Vikar for babysang 

er på plass og starter opp Babysang 2. september. 

 

MR 61/20-2 – Praktisk drift  

- Lerret er kommet og er montert i kirkerommet. 

- Ungdomslokalene er oppusset.   

  

MR 61/20-3 – Økonomi første halvår 

Regnskapet for første halvår viser et mindreforbruk på ca. 200.000 kr. 

Dette er svært positivt med tanke på Korona-situasjonen. Det skal 

selvfølgelig nevnes at et stort inntekt-tap kan forventes gjennom høsten 

2020, hvis ikke konsertvirksomhet går som normalt. 

 

MR 61/20-4 – Ny kirkelig organisering – hva skjer? Invitasjon til møte 

i Uranienborg kirke 8. september. 

  

 MR 61/20-5 – Plan for gjennomføring av konfirmasjoner 2020 

  Ble delt ut på møtet. 

 

 MR 61/20-6 – Kirkelige stiftelser 

 

  

Vedtak: 

Sakene tas til orientering. 

 

 


