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Innkalling til menighetsrådsmøte 20. april 2017 
 

Dato:   Torsdag 20 april kl 19.15 – etter kveldsmessen i kirka kl 18.30 

Velkommen til messe! 

Sted:   Menighetshuset 

Referent:  Hilde Flaten 

Møteleder:  Thorbjørn Brook Steen  

 

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  

 

Saksliste til menighetsrådsmøte 20/4-2017 
Åpning v/Thorbjørn Brook Steen  

 

Saksinnhold – oversikt over saker 
34/17  Godkjenning av saksliste og innkalling 

35/15 Godkjenning av referat fra møte 30. mars 

36/17 Trosopplæringsplanen /v Hanne Louise Salvesen 

37/17 Regnskap 2016  

38/17 Budsjett 2017 

39/17 Veien videre etter inspirasjonssamlingen 23. mars 

40/17 Byggesaken - Videre arbeid 

41/17 Orienteringssaker og eventuelt 
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Saker 

34/17   Godkjenning av saksliste og innkalling 

Saksordfører: Thorbjørn Brook Steen 

Forslag til vedtak: Saksliste og innkallingen godkjennes 

 

35/17   Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært menighetsrådsmøtet 30. mars  

Saksordfører: Thorbjørn Brook Steen 

Vedlegg: Referat fra MR 30/3. 

Forslag til vedtak: Referat fra tidligere møte godkjennes 

 

36/17 Trosopplæringsplanen – v/Hanne Louise Salvesen 

Saksordfører: Thorbjørn Brook Steen 

Vedlegg 

Trosopplæringsplanen har vært inne til kommentar og tilbakemelding. Disse har blitt implementert 

og planen er nå klar for endelig innsending og godkjenning. Hanne Louise informerer om planen slik 

den foreligger nå.  

Forslag til vedtak: Trosopplæringsplanen godkjennes for innsending med de justeringer som 

framkom i møtet. 

 

37/17 Regnskap 2016  

Saksordfører Hilde Flaten (og Frank Bjordal) 

Vedlegg 

Det foreløpige regnskapet for 2016 foreligger. Noen små justeringer kan muligens forekomme i løpet 

av neste måned. Men i all hovedsak viser regnskapet året slik det har vært. Det blir mulig å stille 

spørsmål til punkter. Ut over det peker daglig leder på noen av hovedtrekkene. (Mer detaljert 

regnskap ligger på DropBox for de som ønsker) 

Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes og AU i samarbeid med daglig leder gis fullmakt til å 

avslutte regnskapet for 2016 
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38/17 Budsjett 2017  

Saksordfører: Hilde Flaten (og Frank Bjordal) 

Vedlegg 

Budsjettet har nå vært bearbeidet og justert i flere omganger. Vi står likevel igjen med et forslag til 

budsjett med et tydelig underskudd. Daglig leder peker på noen av de overordnede valgene som er 

tatt og kommer med forslag til hvordan MR kan velge å løse dette. . (Mer detaljert budsjett ligger på 

DropBox for de som ønsker) 

Forslag til vedtak: Budsjettet godkjennes og AU i samarbeid med daglig leder gis fullmakt til å gjøre 

de endelige justeringene slik det framkom i møtet. 

 

39/17 Veien videre etter inspirasjonssamlingen 23. mars  

Saksordfører: Rannveig Wahll) 

Vedlegg 

På inspirasjonsdagen ble det blant annet løftet fram noen «kongstanker» og visjonstanker for videre 

arbeid. Vi tar en drøfting på hva som bør gjøres videre for at dette skal bli en realitet. 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet står sammen om planer for videre arbeid med visjonene slik det 

framkom i møtet. 

 

40/17 Byggesaken – Orientering om status og framdrift  

Saksordfører: Edvard Cock og Stig Asplin 

Byggekomiteen orienterer og siste utvikling i arbeidet med de ulike delene av byggeprosjektet 

Forslag til vedtak: Menighetsrådet takker for orienteringen 

 

41/17 Orienteringssaker og eventuelt  

Saksordfører: Rannveig Wahll og Thorbjørn Brook Steen 

 Oppfølging av tidligere saker 

 Nytt fra stab 

 Datoer framover 

 Eventuelt 

 

 

 

 

Thorbjørn Brook Steen, leder  

(sign) 


