
TONSEN MENIGHET 
MENIGHETSRÅDSMØTE (MR) nr. 5/2018, 30.05.18 
 
Til stede: Anne Westermoen, Ingvild Nordberg Iversen, Nils Ola Sande, Torstein Winger, Amanda 
                 Gytrup, Mari Wirgenes, Elisabeth Lunde Seland (1.vara), Inger Marie Astad (2.vara) 
                 Gry G. Fredum (referent) 
Forfall:    Monica Drage, Jon-Petter Hagen (3.vara), Helge Kjølberg (4.vara) 
 
MR 01/05/2018 
Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt spørsmål om habilitet 
Til orienteringssaker: henvendelse fra kammerkoret vedr. dirigent. 
Til eventuelt: Underskudd prostikonsert. 

- For øvrig; godkjent. 
 
MR 02/05/2018 
Referatsaker 

1) AU-referat fra 16.05.18 
Tas til orientering. 

2) Ev. HK/FR-møter v/ Winger 
Det er FR i uke 23. 

3) PR-møte 29.05.18 v/ Westermoen 
Kirkebruksplanen: prostiets 5 menigheter var representert og hadde med seg sitt forslag til 
                                 innspill til styringsgruppa for Kirkebruksplanen. 

4) Loppeevaluering 03.05.18 
Spørsmålsstillingene tas opp som sak i MR’s september-møte. 
Tas for øvrig til orientering. 

5) Utvalgsmøter 
Diakoniutvalget 07.05.18 
Evaluering av SingAlong 04.03., «Gi-og-få-en-dag» 02.06., Diakoniens søndag 02.09., busstur 
12.09. 
Utvalg for internasjonal kontakt 23.05. 
Misjonsprosjektet; - behov for ny avtale pr. 01.01.19, gave til vennskapsmenigheten i 
anledning Latvias 100 års markering, rekrutering av medlemmer til utvalget 
Redaksjonsmøte for TB nr. 3/2018 15.05. 
Stoffrist er 08.06. og det ser ut som det blir et smekkfullt blad med mye godt stoff! Bladet 
skal ligge i postkassene ca. 20.08. 

 
MR 03/05/2018 
Årsregnskap 2018 - til signering 
(Jf.: MR 04/04/2018) 
Spørsmålene var besvart tilfredsstillende, og regnskapet klart til signering av leder og daglig leder. 
Vedtak: Fremlagte årsregnskap godkjennes og signeres av leder og daglig leder. 
 
MR 04/05/2018 
Kirkebruksplanen 
(Jf.: MR 05/04/2018, AU 03/04/2018) 
Forslag til innspill med frist 01.06.18 var sendt ut med innkallingen og ble gjennomgått. 
Noen små justeringer ble gjort i teksten. 
Innspillet sendes innen fristen til Kirkebruksplanens styringsgruppe, og videresendes etterpå i MR og 
stab. 
Neste orienteringsmøte i saken er 05.06. – det er for leder, sokneprest og dgl.leder. Agenda for 
møtet er ikke mottatt pr. dato. 



MR 06/05/2018 
Fullmakt til Astrid E. Petersson i nettbank og vedr. fakturabehandling. 
Vedtak: Astrid E. Petersson gis fullmakt til å godkjenne i nettbank og til attestasjon/godkjenning av  
               fakturaer i Visma i perioden 01.07. – 01.08.18 
 
MR 07/05/2018 
Kirkeuka for fred i Israel og Palestina 
(Jf.: AU 10/05/2018) 
MR stiller seg velvillig til henvendelsen, men ønsker å være sikker på at et ev. møte er balansert. 
MR kan tilby gratis lokaler og en enkel bevertning (kaffe/te/frukt/kjeks). 
Westermoen tilskriver Synnes i saken, og redegjør for MR’s synspunkter. 
 
MR 08/05/2018 
Orienteringssaker 

1) Protokoll fra Ungdomstinget 2018 
Tas pr. dato til orientering. 
MR ber Trosopplæringsutvalget gjennomgå protokollen, og ev. melde inn sak til MR. 

2) Henvendelse fra Kammerkoret vedr. dirigentsituasjonen. 
Organisten har vært sykmeldt store deler av våren, og koret har i praksis vært uten dirigent i 
perioder. Det jobbes med løsninger. 
Fredum kontakter kammerkoret. 

 
MR 09/05/2018 
Eventuelt 
Prostikonsert i Grorud kirke 02.05.18 – økonomisk underskudd 
(Jf.: MR 05/04/2018, pkt.2) 
Det er et underskudd på ca. kr. 4.600,-. 
Vedtak: Underskuddet kan deles på 5 menigheter der Tonsen er med. 
 
 
30.05.18 
 
Gry G. Fredum 
 
 
 
  
 


