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Referat fra menighetsrådsmøte Paulus og Sofienberg menighet 4. mars på
Teams
Til stede: Oddrun Remvik (leder), Arne Jor (sokneprest), Marit Byfuglien, Maria Henningsen, Knut
Anders Sørum, Jan Bengt Solberg, Helge Gjertveit (1.vara), Anne Sofie Stumo (2. vara), Oddvar Kolset
(3. vara), Helge Jordheim (4. vara), Eva Annie Bjørgen (5. vara), Anders Huuse Kartzow (Daglig leder
og referent).
Forfall: Andreas Koschinski Kvisgaard
Sak 8/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent
Sak 9/21 Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøte 1. februar
Vedtak: Referat godkjent.
Sak 10/21 Paulusfestival
Til orientering og innspill:
Komiteen for Paulusfestival hadde sitt første møte 18.februar. Komiteen består av Helge Gjertveit
(leder), Helge Jordheim, Arne Jor og Anne Sofie Stumo. Anders Kartzow er sekretær for komiteen.
Komiteen orienterte om profilen for festivalen.
Komiteen sender ut et dokument til sirkulasjon i Menighetsrådet om profil for festivalen.
Sak 11/21 Årsregnskap til orientering og vedtak om disponering av overskudd
Årsregnskap og balanse var vedlagt. Anders orienterte kort
Bakgrunn:
Årsregnskapet er under revisjon, og derfor foreløpig til orientering.
Årsregnskapet viser samlet driftsinntekter på kroner 1.613.424, og samlet driftsutgifter på 1.754.990.
Summert gir det et underskudd på kroner 141.565. Vi har avkastning på formuen vår på til sammen
243 330 i 2020, som gjør at vi i år likevel går mot et positivt driftsresultat (ca 100 000)
At vi har lavere driftsinntekter enn forventet skyldes i hovedsak reduserte inntekter på grunn av
mindre utleie i 2020 (menighetssal og kirke). Driftsutgiftene ble likevel noe mindre enn forventet.
Dette er i hovedsak grunnet redusert forbruk til ulike aktiviteter (flere av våre aktiviteter i 2020 ble
innstilt på grunn av korona), men også noe reduserte lønnsutgifter grunnet langtidssykemelding.
Deler av avkastning fra fond i 2020 – 243 330 - brukes til å dekke underskudd. Etter at regnskapet er
balansert (i null) står vi igjen med et netto driftsresultat på ca kroner 100 000.
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Avkastningen på formuesforvaltning (overskudd eller positivt driftsresultat) gjør at menighetsrådet
må vedta om dette skal legges til disposisjonsfondet vårt, eller om vi ønsker å bruke denne
avkastningen til bestemt formål.. Arbeidsutvalget foreslår at MR vedtar følgende
avsetning/disponering av resultatet i 2021, 50 000 til Paulusfestival 2021 og 50 000 til avsetning til
nytt klaver.
Til avsetning til nytt klaver i Paulus kirke vil det måtte gjøres et arbeid med å undersøke kostnadene
ved å anskaffe seg nytt klaver. Det må også gjøres et arbeid med å undersøke hvilke muligheter som
finnes for å søke eksterne midler til dette formålet. MR vil senere måtte ta stilling om det bør gjøres
en investering i klaver i inneværende år eller neste, ved bruk av midler avsatt til formål, sammen med
evt tilstrekkelig tilskudd fra andre og evt også midler fra forventet avkastning av fond i 2021.
Vedtak:
Fra overskuddet (avkastning fra fond) i 2020 avsettes 50 000 kroner til fond til Paulusfestival og
50 000 til fond for nytt klaver.

Sak 12/21 Orienteringssaker
 Om fasteaksjonen i menigheten. Knut Anders orienterte om fasteaksjon konsert i samarbeid
med Kirkens Nødhjelp i Paulus kirke. Spilles inn 21. mars og sendes ut på SoMe 24. mars
 «Å være en sak» -Holdninger til, og arbeidsmiljø for, personer med LHBT-identitet ansatt i
Den norske kirke LHBT. Se https://www.fafo.no/om-fafo/nyheter/item/ny-rapport-om-lhbtpersoner-i-kirken
 Nytt om rekruttering av diakon
 Nytt fra Kirkelig fellesråd i Oslo
 Nytt fra Oslo bispedømmeråd
 Referat fra AU-møte 22.februar. Se vedlegg
Sak 13/21 Eventuelt
--Takk til Maria Henningsen for innsatsen i menighetsrådet! Lykke til med ny jobb og livet i Trondheim!

Påminning. Møteplan Paulus og Sofienberg menighetsråd:
Mandag 12. april kl. 17.00-19.00
Torsdag 27. mai kl 17.00 -19.00
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