
 
 

Nordstrand menighetsråd 2015-2019 
 

 

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE 

Dag: Torsdag 19.05.2016 

Tid: Kl.18.30 - 21.30 

Sted: Nordstrand kirke - møterom 

Referent: Jan Einar Hals 

Åpning: Espen Feilberg Jacobsen 

 

Tilstede menighetsrådets medlemmer: 

 Gunnar Kvalvaag 

 Ragnhild Kyvik Bauge 

 Erling Weydahl 

 Randi Megard 

 Hans Jørgen Hagen fra sak 39 

 Halvor Kjølstad 

 Aud Nome Dueland 

 Espen Feilberg Jacobsen 

 

Møtte vararepresentanter med stemmerett 

 Ole Inge Bekkelund 

 Grete Eliassen 

 

Andre: 

 Daglig leder Jan Einar Hals (ref.) 

 Til sak 40: Jan Olav Nilsen 

 

Ikke tilstede: 

 Per Øyvind Bø Grønningssæter 

 Isak Aaby 

 

Permisjon: Abelone Torp  

 

  

DEN NORSKE KIRKE 

Nordstrand menighet 

 



Sak 36/16 Godkjenning av saksliste 

   

  Vedtak: 

  Den foreliggende sakliste vedtas 

 

Sak 37/16 Godkjenning av protokoll fra MR-møtet den 25.04.16 

   

  Vedlegg:  

Protokoll fra møtet den 25.04.16 

 

  Vedtak: 

  Protokollen fra 25.04.16 godkjennes. 

 

Sak 38/16 Oppheving av permisjon 

  Saksansvar: Jan Einar Hals 

 

Hans Jørgen Hagen har hatt permisjon fra rådet siden november 2015. Da han 

nå er tilbake fra utenlandsopphold kan permisjonen avsluttes. Hagen ble ved 

valget 1. vara og vil dersom permisjonen avsluttes tiltrå rådet med stemmerett 

så lenge Abelone Torp har permisjon. 

 

 Vedtak: 

Hans Jørgen Hagens permisjon avsluttes med øyeblikkelig virkning. 

 

Sak 39/16 Tilsetting sokneprest 

(Unntatt offentlighet, jf. Off.l. § 25) 

   

Sak 40/16 Regnskap 2015 

Saksansvar: Jan Einar Hals 

 

Vedlegg: 

Årsregnskap 2015 

 

Vedtak: 

Nordstrand menighetsråd godkjenner fremlagt regnskap 2015 med netto 

overskudd kr. 116 652 og regnskapsmessig mer/mindreforbruk kr. 0. 

 

Sak 41/16 Vakanse i frivillige oppgaver 

  Saksansvar: Jan Einar Hals 

 

  Følgene oppgaver er per nå ubesatt: 

 MRs kontaktperson til menighetsbladet 

 Et medlem til diakoniutvalget 

 Per dags dato har vi ikke et barneutvalg 



 Bjørn Erik Neerland gir seg i trosopplæringsutvalget og det trengs en 

representant fra Nordstrand til dette 

 

Barneutvalget ble lagt ned etter etableringen av trosopplæringsutvalget på 

utvalgets eget ønske. Vi ser nå et tydelig behov for et barneutvalg som kan ha 

sitt blikk på strategi for barnearbeidet i menighet og rekrutering til dette.  

 

Vedtak: 

Randi Megard oppnevnes til MRs kontaktperson for menighetsbladet. Erling 

Weydahl bistår i rekruttering av bladbærere. 

MRs medlemmer spør en person hver om eventuell villighet til diakoniutvalg 

og trosopplæringsutvalg innen 9. juni. Stab fremmer forslag til nytt mandat for 

barneutvalget til neste møte. 

   

Sak 42/16 Forslag om utredning av utbygging, Nordstrand menighets barnehage 

  Saksansvar: Jan Einar Hals 

 

Nordstrand menighets barnehage har lenge hatt uhensiktsmessige lokaler som 

har vært for små til at barnehagen kan utnytte potensiale sitt til fulle. Det har i 

flere omganger blitt diskutert mulighet for utbygging. Før byggeperioden av 

Nordstrand kirke og utbyggingen av Sæter har barnehagen hatt en svært god 

økonomi med overskudd hvert år. Det har kommet økonomiske tap under 

byggeperioden grunnet inntak av færre barn. Det ønskes nå og starte 

utredningsarbeid for å se på mulighetene for en nybygg/utvidelse av 

barnehagen.  

 

Det er grunn til å tro at barnehagen vil driftes ansvarlig selv om den er 

ansvarlig for avdrag og renter på eventuelt lån. En økning i antall plasser vil 

også føre til større tilskudd fra kommunen. 

 

Dette er ikke å anse som et forslag til utbygging og har foreløpig ingen 

økonomiske forpliktelser. 

 

Vedtak: 

MR støtter at det sees på mulighetene for å bygge et nytt barnehagebygg eller 

utvide barnehagens lokaler. Det etableres en arbeidsgruppe med oppgave å 

utrede hva som kreves av økonomiske rammer, finansieringsmuligheter og 

aktuelle byggeprosjekter for barnehagen. 

 

 

Resterende saker ble ikke behandlet og utsatt til neste møte. 

 

Sak 43/16 Drøfting av potensiell økt ressurs til menighetens barnearbeid.  

(Unntatt offentlighet, jf. Off.l. § 14) 



 

Sak 44/16 Forslag til logo for Nordstrand Kirke 

  Saksansvar: Jan Einar Hals 

 

Vi har mottatt et forslag til logo for Nordstrand kirke som kan taes i bruk 

vederlagsfritt for Nordstrand menighetsråd. Opphavsmann ønsker å være 

anonym. Denne logoen kan tas aktivt i bruk for å skape en enhetlig grafisk 

profil for menigheten. 

 

Gammel logo: 

 
 

Forslag til ny logo: 

 
 

Forslag til vedtak: 

Utsatt 

 

Sak 45/16 Skattefradrag for gaver gitt på vipps 

  Saksansvar: Jan Einar Hals 

 

Menigheten har tatt i bruk Vipps som innsamlingsmetode for kirkeoffer. Dette 

gjør det mulig å gi skattefradrag på gaver gitt på denne måten. Det krever en 

del forarbeid for at gavene skal registreres og arbeidsmengden vil variere 

avhengig av hvor mye som gis totalt og antall transaksjoner. Skattefradrag kan 

være med på å øke mengden som gis på Vipps. Det anbefales at det settes en 

årlig minstesum per person for å få skattefradrag. 

 

Forslag til vedtak: 

Utsatt 

 

 

Sak 46/16 Orienteringer 

 Orientering fra voksenutvalget om alphakurs. 



 

  Eventuelt 

 

 

 

Gunnar Kvalvaag 

Menighetsrådsleder 

 

 

Jan Einar Hals 

Daglig leder / menighetsforvalter   


