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Innkalling til menighetsrådsmøte 16/2-2017 
 

Dato:   Torsdag 16. februar kl 19.15 – etter kveldsmessen i kirka kl 18.30 

Velkommen til messe! 

Sted:   Menighetshuset 

Referent:  Hilde Flaten 

Møteleder:  TBS  

 

Medlemmer: 
Folkelisten (FL): Nominasjonskomiteens liste (NL): 

Thorbjørn Brook- Steen Stig Asplin  

Inger Johanne Schjerven Prizzi  Åshild Watne 

Frank Erikstad Bjordal Linett Bjørkto 

Rannveig Wahll Erik Heim 

Edvard Cock  

Martin Guddal Halvorsen Varamedlemmer (NL) 

 Fredrik Glad-Gjernes 

Varamedlemmer (FL) Elise Birgitte Haugsten Thomassen  

Katrine Kristiansen Per Frode Hove  

Kristian Kragøe Andresen Inger Marit Brorson  

Berit van der Hagen Christine Josepha Hauck 

Jørgen Haukland Strøm-Andresen  

---------------------------  

Sogneprest John Egil Rø  

Daglig leder Hilde Flaten  

 



2 
 

 

Saksliste til menighetsrådsmøte 16/2-2017 
Åpning v/Torbjørn Brook Steen  

 

Saksinnhold – oversikt over saker 

9/17  Godkjenning av saksliste og innkalling 

10/17 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøtet 19. januar 2017 (Vedlegg) 

11/17 Trosopplæringsplanen (Vedlegg) 

12/17 Overordnede visjoner og forankringsarbeid av byggesaken 

13/17 Byggesaken – Orientering om status og framdrift i plan- og barnehagekomiteens arbeid med 

involverte tredjeparter 

14/17 Byggesaken – Framdriftsplan for arbeid med menighetshuset og tilbud fra Driv Arkitekter 

(Vedlegg) 

15/17 Vedlikehold av menighetshuset. Bestilling av tilstandsrapport. 

16/17 Orienterings- og referatsaker 

 Referat AU 2/2-2017 (Vedlegg).  

 Orientering om framdrift i samarbeidet med Ullern menighetshus’ Venner  

(v/ Thorbjørn Book-Steen) 

 Grasrotandel. Orientering (Martin Guddal Halvorsen) 

 Nytt fra staben (ved John Egil Rø og Hilde Flaten) 

 Datoer framover 

17/17 Eventuelt 
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Saker 
9/17   Godkjenning av saksliste og innkalling 

Saksordfører: Thorbjørn Brook Steen 

Forslag til vedtak: Saksliste og innkallingen godkjennes 

 

10/17   Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøtet 2. januar 2017  

Saksordfører: Thorbjørn Brook Steen 

Vedlegg: Referat fra MR 19/1-17. 

Forslag til vedtak: Referat fra tidligere møte godkjennes 

 

11/17 Trosopplæringsplanen 

Saksordfører: Hanne Louise Salvesen og Hilde Flaten 

Trosopplæringsplanen er i ferd med å gå inn i siste fase. 1. mars skal den leveres inn til faglig 

vurdering og tilbakemelding. Deretter kommer den tilbake med kommentarer før den sendes inn til 

endelig godkjenning i juni. I vedlegget finner dere en oversikt over forslagene til aktiviteter og 

oppfølgingstilbud for alle døpte i menigheten vår. Hanne Louise Salvesen, trosopplæringsleder, 

kommer og informerer og forteller om tanken bak disse valgene. 

Forslag til vedtak: MR takker for fremlagt oversikt og godkjenner planskissen som fremlagt i møte.  

 

12/17 Byggesaken – Overordnede visjoner og forankringsarbeid 

Saksordfører: Thorbjørn Brook Steen 

Det kan være både nyttig og viktig med en tydeliggjøring av visjonene rundt byggesaken. Det er viktig 

at man er samstemt i hva man legger i visjonene og hvordan man kommuniserer det utad. Dette er 

nødvendig for å tale med en stemme i møte med resten av menigheten og det er viktig for å ta gode 

valg og prioriteringer videre i saken. Vi bruker tid i møtet på å sette ord på dette og dele hverandres 

visjoner for menigheten og hvilken rolle byggesaken kan spille i dette. 

Forslag til vedtak: MR takker for nyttig dialog og tanker rundt prosess, visjon og overordnet mål for 

byggesaken. Byggekomiteen tar dette med seg i videre arbeid med saken. 

 

13/17 Byggesaken – Orientering om status og framdrift i plan- og barnehagekomiteens arbeid 

med involverte tredjeparter 

Saksordfører: Edvard Cock og Stig Asplin. 

Byggekomiteen informerer om framdrift i prosessen og arbeid med tredjeparter 

Forslag til vedtak: MR takker for orienteringen 
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14/17 Byggesaken – Framdriftsplan for arbeid med menighetshuset og tilbud fra Driv Arkitekter 

(Vedlegg) 

Saksordfører: Edvard Cock 

Driv Arkitekter har levert en plan for framdrift i arbeid med menighetshuset og en kostnadsoversikt.  

Forslag til vedtak: MR godkjenner framdriftsplanen og det tilbudet som er lagt fram med de 

føringene som framkom i møtet. Daglig leder gis fullmakt til å håndtere fakturaer og belaste konto. 

Eventuell overføring eller bruk av andre midler enn driftskonto tas opp til vurdering på MRmøtet i 

mars. 

 

15/17 Vedlikehold av menighetshuset. Bestilling av tilstandsrapport. 

Saksordfører Thorbjørn Brook Steen. 

MR-møtet i januar ble informert om mulighetene og prisene på en tilstandrapport for 

menighetshuset. Denne rapporten kan være viktig både for eventuelle byggearbeider og for å sette 

opp en god vedlikeholdsplan for menighetshuset uavhengig av byggeplaner. I tillegg har arkitektene 

gitt uttrykk for at dette kan være et godt verktøy i planarbeid og en eventuell tilbudsrunde.  

Forslag til vedtak: MR ber daglig leder om å bestille utføring tilstandsrapport. 

 

16/17 Orienterings- og referatsaker 

 Referat AU 2/2-2017 (Vedlegg).  

 Orientering om framdrift i samarbeidet med Ullern menighetshus’ Venner  

(v/ Thorbjørn Book-Steen) 

 Grasrotandel. Orientering (Martin Guddal Halvorsen) 

 Nytt fra staben (ved John Egil Rø og Hilde Flaten) 

 Datoer framover 

 

17/17 Eventuelt 

 

 

 

Thorbjørn Brook Steen, leder  

(sign) 


