Torshov og Lilleborg
menighetsråd
2016
Innkalling til møte i menighetsrådet
onsdag 15. juni 2016 kl.17:30-20:00
i dagligstua i Torshov kirke.
Innkallingen går til alle medlemmer og varamedlemmer i Torshov og
Lilleborg menighet.
Forfall meldes snarest, senest dagen før møtet kl 10.00, til
menighetsforvalter på tlf 23629212 eller ed549@kirken.no
Åpning: Grethe Ryen
Umiddelbart etter møtet samles vi på Sagene lunsjbar.

Torshov og Lilleborg menighetsråd, Saksliste
Sak MR 48/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes.

Sak MR 49/16 Godkjenning av protokoll for menighetsrådsmøtet 25.05.2016
Saksdokument: Protokoll fra møtet 25.05.2016
Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak MR 50/16 Møteplan høsten 2016
AU: 30.08., 28.09., 26.10. og 07.12. AU møtes kl 17:00-19:00.
MR 08.09., 05.10., 02.11. og 14.12. MR møtes kl 17:30-20:00.
Forslag til vedtak: Møteplan for høsten 2016 godkjennes.

Sak MR 51/16 Regnskapsrapport pr april 2016
Det ligger an til overforbruk i forhold til fjorårets regnskap. Det er ønskelig med
en grundigere gjennomgang av budsjett og regnskap før regulering av
budsjettet til høsten.
Saksdokument: Avdelingsrapport, balanse og driftsregnskap
Forslag til vedtak: Det oppnevnes en arbeidsgruppe som jobber med dette
sammen med menighetsforvalter.

Sak MR 52/16 Utleiepriser i våre to kirker
Det har vært møte i våre to huskomiteer, og de er enige om at vi bør ha
sammenlignbare priser for enkeltutleier og faste leietakere i våre to kirker.
Saksdokument: Utleiepriser i Torshov og Lilleborg kirker 2016
Forslag til vedtak: Utleiepriser i Torshov og Lilleborg kirker 2016 vedtas.
Avtalene med våre faste leietakere oppdateres i henhold til vedtaket.

Sak MR 53/16 Strategisamling for stab og MR 1. sept
Vi har behov for en felles samling for stab og MR hvor vi kan gå gjennom vår
påbegynte strategiplan.
Forslag til vedtak: Stab og MR møtes til felles gjennomgang av vår påbegynte
strategiplan torsdag 1. sept kl 17-21.

Sak MR 54/16 Offerliste høsten 2016
Forslag til offerliste ettersendes.
Forslag til vedtak: Offerliste høsten 2016 vedtas.

Sak MR 55/16 Økonomiske rammer for skilting av Knut Nystedts plass
Forslag til vedtak: Skilt med påskriften «Knut Nystedts plass» kjøpes inn
innenfor en ramme av kr 1000,-

Sak MR 56/16 Kvalifikasjonskrav daglig leder i menighet
KFIO har utarbeidet ny stillingsbeskrivelse for daglig leder i menighet. Det
stilles ingen spesielle kvalifikasjonskrav til slike stillinger.
Saksdokument: Stillingsbeskrivelse for daglig leder i menighet.
Forslag til vedtak: Torshov og Lilleborg menighetsråd mener det bør stilles
kvalifikasjonskrav til stilling som daglig leder i menighet, og ber KFIO
vurdere kvalifikasjonskrav innen økonomi, administrasjon og ledelse.

Sak MR 57/16 Oppfølging av referat fra menighetens årsmøte
Menighetsrådet ønsker en gjennomgang av referatet fra menighetens
årsmøte. Mange av punktene er fulgt opp, men særlig tre saker gjenstår:
givertjeneste, julemesse 2016 og rekruttering av frivillige.

Saksdokument: Referat fra menighetens årsmøte 03.04.2016
Forslag til vedtak: En arbeidsgruppe oppnevnes for å jobbe med
givertjenesten.
Dersom det skal bli julemesse 2016 må en komite av frivillige påta seg dette.
Rekruttering av frivillige oversendes våre diakoner for videre arbeid.

Sak MR 58/16 Jubileumsgudstjenesten 13. nov.
Dersom Lilleborg kirke blir stengt i nov mnd pga rehabiliteringen av taket, må
vi se på alternativ.
Forslag til vedtak: Saken diskuteres i møtet.

Sak MR 59/16 Sommerfullmakt 2016
Vi går nå inn i en periode med ferieavvikling. For å sikre at menigheten til enhver tid
har nødvendig ledelse, foreslås at menighetsrådet gir sin fullmakt til AU. Dette gjøres
med hjemmel i kirkelovens § 8 første avsnitt:
”Menighetsrådet kan gi lederen eller denne og minst to av rådets medlemmer (arbeidsutvalg)
fullmakt til på saklig begrensede områder å treffe avgjørelse i saker som skulle ha vært avgjort
av rådet. Avgjørelse som er truffet med hjemmel i slik fullmakt skal refereres i første møte etter
at avgjørelsen er truffet.”

Forslag til vedtak: Torshov og Lilleborg menighetsråd gir AU fullmakt til å opptre på
MRs vegne sommeren 2016. Avgjørelser som er truffet med hjemmel i denne fullmakt
legges frem for MR på første ordinære møte etter ferien.

Sak MR 60/16 Orienteringssaker
- Orientering fra fellesrådet
- Orientering om vennskapsmenighetene
o Jerusalem: 3 ungdommer kommer på besøk i aug, og deltar i
gudstjenesten 21. aug.
o Sør-Sudangruppa
- Orientering fra stab
- Orientering fra trosopplæringsleder
- Orientering om jubileet i november
- Orientering fra første møte i huskomiteen i Torshov kirke
o Sekretær: Marit Eikeland, mangler fremdeles et medlem, dugnad til
høsten, ønsker budsjett (forslag kommer til høstens regulering av
budsjettet)
- Medieplan: sokneprest og menighetsforvalter er menighetens kontakter med
media i aktuelle saker
Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning.

Sak MR 31/16 Eventuelt
 Søknad fra Ten Sing om deltakerstøtte til Ten Sing seminar
Søknaden gjelder SPLITS, altså 1/3 til hvert menighetsråd
Saksdokument: Søknad
Forslag til vedtak: Torshov og Lilleborg stiller seg positiv til deltakelse på Ten
Sing Seminar, og vil støtte deltakeravgiften med kr ….

