
SKØYEN MENIGHETSRÅD 
Onsdag 22. april 2020 

Referat 
 

Sted:   Teams 
Tid:    Klokken 20:00 - 22:00           
 
Innkalt kl. 20:00: Ingerid Elise Østbye Eknes, Einar Leif Riddervold, Silje Osberg, Celin Svare 
Sigurthorsson, Natalie Jaabæk, Erlend Sundvor, Stig Birkeland, Asle Patric Lorraine Jacobsen, og 
Ingeborg Sommer. Eva Klokkerud var med fra kl. 20:00:20:45. 
 
Meldt forfall: Ruben Øverby, Hanne Ragnhild Corneliussen, Martin Blaker, Tor Andreas Torhaug. 
 
Åpning og servering:             kl. 20:00  
Rett på sak. 
 
Sak 10/20   Godkjennelse av saksliste og innkalling       
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 
 
Sak 11/20   Protokoll fra MR-møtet 11. mars 2020      
Forslag til vedtak: Protokoll fra 11. mars godkjent. 
 
Sak 12/20:    Konfirmanter        kl. 20:05 
På grunn av COVID19 og siste informasjon fra Oslo bispedømme 17.04, blir det vanskelig å 
gjennomføre konfirmantundervisningen som planlagt. Alternativ kan være og å flytte 
undervisningen til høsten og gjennomføring av konfirmasjoner vinter 2021. 
Eva vil informere mer rundt dette.  
Vedtak: Menighetsrådet slutter seg til anbefaling fra staben om utsettelse av høstens 
konfirmasjon. Staben lager plan for alternativ opplegg med konfirmasjon i mars. Aktuelle helger 
er 13,14 mars og 20,21 mars som formidles videre til konfirmantfamiliene så snart som mulig.   
 
 
Sak 13/20:    Permittering         kl. 20:30 
Alle ansatte i Skøyen menighet ble permittert fra henholdsvis 20. mars (Cecilie) og 
ungdomsarbeiderne fra 25. mars (Bernd, Haakon, Elise). Det arrangeres ikke gudstjenester eller 
andre samlinger frem til og med 15. juni. Det er ønske om diskusjon om alle skal være videre 
permittert eller om det er økonomi og arbeidsoppgaver for å ta noen av de permitterte tilbake.  
Vedtak: Menighetsrådet er positive til å starte opp noen aktiviteter og ber staben om et forslag til 
oppstart. Samtidig utarbeider AU en oppdatert økonomiprognose for 2020 for å se handlingsrom. 
Saken legger frem til beslutning i MR igjen 29. april. 
 



Sak 14/20:    Årsmøte søndag 10. mai       kl. 20:45 
Pga COVID19 er det vanskelig å få gjennomført årsmøte som planlagt. Vi anser det lite egnet for 
gjennomføring på Teams eller Zoom.  
Vedtak: Årsmøtet blir flyttet til søndag 6.september. 
 
Orienteringssak  Kompensasjonsordninger      kl. 21:00 
Vi er ikke kvalifisert så langt vi kan se til å søke om kompensasjonsordninger tilknyttet COVID19. 
Ruben vil sjekke med fellesrådet om det er noen som andre som har søkt.  
 
Orienteringssak  Offer andre 2017 / 2018      kl. 21:10 
På saldolistene kommer det frem at det er et avvik fra 2017 og 2018 som ikke er betal ut. 
Totalt kr. 67 000,-. Det er dialog med regnskapsfører for å finne ut om dette er riktig.  
 
Eventuelt: 
Buskene mot plankegjerdet fra lekehuset til Skøyenveien har store torner og kan gi skader både 
ved lek og vedlikehold. Buskene bør fjernes og vi ber KfiO om hjelp til å grave dem opp.  
 
Avslutning 
Vår far 


