
 

 

 

 

Nordstrand menighetsråd 2015-2019 

 

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE 

Dag: Torsdag 4. mai 2017 

Tid: Kl.18.30 – 21.30  

Sted: Nordstrand kirke 

Kl. 18.30: Åpning v/ Ragnhild 

Kl. 18.45: Møtet fortsetter i møterommet i kirkens underetasje. 

Referent: Tor Arne Knutsen 

 

Tilstede menighetsrådets medlemmer: 

 Gunnar Kvalvaag (leder) 

 Sokneprest Anne Grete Listrøm 

 Abelone Torp 

 Per Øyvind Bø Grønningsæter 

 Ragnhild Kyvik Bauge 

 Erling Weydahl 

 

Møtte vararepresentanter med stemmerett: 

 Hans Jørgen Hagen 

 Grethe Eliassen 

 

Andre: 

 Til sak 24/17: Leder av arbeidsgruppen for ny barnehage, Nils Martin Espegren 

 Til sak 35/17: Diakon Ingun Yri Øystese og leder av Diakoniutvalget Sara Utnem. 

 Daglig leder Tor Arne Knutsen (ref.) 

 

Meldt forfall: 

 Randi Megard (fast) 

 Aud Nome Dueland (fast) 

 Halvor Kjølstad (vara) 

 Ole Inge Bekkelund (vara) 

 

Permisjon: 

 Isak Aaby (fast) 



 

Åpning v/ Ragnhild Kyvik Bauge 

 

MR 32/17 Godkjenning av saksliste 

  Vedtak:  

Den foreliggende sakliste vedtas. 

 

MR 33/17 Godkjenning av protokoll fra møte 30. mars 2017 

  Utkast til protokoll vedlagt.  

  Vedtak:  

Forslaget til protokoll godkjennes. 

 

MR 34/17 Orienteringssaker 

MR 34/17 a) Ytterligere svekkelse av årsresultatet etter MR’s siste behandling, jfr. 

regnskapspresentasjon på årsmøtet. 

MR 34/17 b) Godkjent protokoll fra møte 30. mars.  

MR 34/17 c) Referat fra møte i Voksenutvalget.  

MR 34/17 d) Nytt prosjekt for «Kirkebruksplan».   

MR 34/17 e) MUV: Status og framdrift. 

MR 34/17 f) Notat fra Giverkomitéen. 

MR 34/17 g) Menighetskontoret sommerstengt ukene 28-29 (10.-21.07) 

MR 34/17 h) Nytt fra staben 

- Det må kjøpes ny oppvaskmaskin til ungdomssalen 

- Låsing: Det settes opp «utsjekkingsskjema» for å bekrefte låsing av kirken 

- Svanhild Enstad har stilling som menighetskonsulent (vikar for Magnar) i 

50% inntil videre 

 

Vedtak:  

Orienteringene tas til etterretning.  

 

MR 24/17   Barnehagen. (Utsatt fra møte 30.03 – Orienteringssak) 

Nils Martin Espegren orienterte om arbeidet med forprosjekt for ny barnehage, 

herunder planlegging av forhåndskonferanse med plan- og bygningsetaten og 

dialog med KfiO og Gravferdsetaten.  

Vedtak:  

Orienteringen tas til etterretning.  

 

MR 35/17 Diakoniplan 

Diakoni Ingun Yri Øystese og Sara Utnem presenterte hovedlinjene i 

diakoniplanen.   

  Vedtak:  

Diakoniplanen oppdateres utfra de innspillene og sendes ut til ny behandling til 

MR-møtet i juni eller i august.    

 



MR 36/17 Årsmøtet (Orienteringssak) 

 Gjennomføringen ble evaluert: Det var godt ledet.  Formen var god med 

spørsmål og kommentarer fra de fremmøtte. Fremmøtet kunne ha vært bedre: 

Det bør vurderes å ha det en hverdag, i tilknytning til en ‘utvidet’ gudstjeneste 

med flere grupper invitert – eller etter en vanlig høymesse. Budskapet om 

menighetens økonomiske situasjon må tydeligere ut i flere kanaler.  

Godkjenning av endelig årsmelding ble utsatt for å kunne behandles sammen 

med protokollen. 

   

 

MR 37/17 Binding av innskudd hos DnB  (Vedtakssak) 

Uten bindingstid er høyeste rente hos DnB 0,5%.  Med ett års binding gis 

1,6%.  

Vedtak:  

6.5 millioner av en bankbeholdning på 8.3 millioner bindes for ett år.  

 

MR 38/17 VIPPS - Skattefradrag (Vedtakssak) 

MR har tidligere vedtatt at det skal gis skattefradrag ved gaver over kr. 1000 

via VIPPS for givere som er registrert i givertjenesten. Dette er 

arbeidskrevende administrativt, og andre menigheter i prostiet har besluttet å 

vente med å tilby dette til VIPPS tilbyr automatiske løsninger, noe som er 

under arbeid.  Det vises også til spørsmålet på årsmøtet.  x 

Vedtak: 

Gaver gitt via VIPPS rapporteres ikke til skattemyndighetene før VIPPS har 

etablert automatiske løsninger for dette. 

 

MR 39/17 Høring – Endring i forskrift om kirkens medlemsregister (Vedtakssak) 

Det vises til https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-

kirken/kirkeradet/horinger-i-kirkeradets-regi/  

 

Vedtak:  

Nordstrand menighetsråd avgir ikke høringsuttalelse i denne saken.  

 

MR 40/17 Møteplan høsten 2017 (Vedtakssak) 

Hovedtema for de ulike høstmøtene fastsettes i dette møtet.   Planen tar hensyn 

til at det har kommet ønske om å drøfte budsjettet i to møter. 

Vedtak:  

Møteplan for Nordstrand menighetsråd høsten 2017: 

[Torsdag 17.08: Reservert for møte om bispevalg dersom det blir nominert 

flere kandidater] 

Torsdag 24.08: Prosten besøker MR 

Torsdag 28.09: Voksenutvalget (Nestleder leder møtet).   

Torsdag 26.10: Første budsjettdiskusjon - Kirkemusikkutvalget 

Torsdag 23.11: Budsjett for 2018 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/horinger-i-kirkeradets-regi/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/horinger-i-kirkeradets-regi/


 

 

MR 41/17 Eventuelt 

a) 17. mai: Soknepresten ønsker en annen til å lede samlingen på kirkebakken for å 

unngå for mange roller. Anne Grete spør Knut-Helge.  Hvis han sier nei, spør Tor 

Arne først Ellen og deretter Gunnar.  Behov for flere frivillige til å hjelpe til med kiosk 

og rydding – forespørsel går ut via nyhetsbrev og facebook. 

b) Restanseliste: Det innføres restanseliste over saker som skal forberedes/framlegges 

for MR.  

c) Menighetsblad: Redaktøren har sagt opp og hans siste nummer blir det første 

nummeret høsten 2017. Daglig leder innkaller til eiermøte så snart som mulig.  

 

 

Gunnar Kvalvaag 

MR-leder 

 

Tor Arne Knutsen 

Daglig leder 


