
Tema: Årsmøte for 2021 

Tid og sted: Søndag 8. mai 2022 kl. 12.15 i Ullern menighetshus 

Til stede fra Arbeidsutvalget: Stig Asplin, MR-leder, Kristian Kragøe Andresen, nestleder og 

Kim Christie Østberg, daglig leder og referent. 

 

Fremmøtte Det møtte 24 personer. 12 av disse var ikke stemmeberettigede. 

 



 

 

1. Kirkekaffe og åpning av årsmøtet 

 

Årsmøtet ble innledet med kirkekaffe etter høymessen.   

Stig Asplin ønsket velkommen til årsmøtet og ledet møtet. Åshild Watne og Per-Erik 

Schønberg-Hansen ble valgt til å undertegne protokollen fra møtet. 

Det var ingen merknader til innkallingen eller dagsorden.  

 

Sakspapirer: 

Innkalling, Årsregnskap 2021 med noter og Årsmelding 2021 var lagt ut søndag 8. april 

2022. 

 

2. Menighetens årsmelding 2021 

 

Årsmeldingen var fremlagt i våpenhuset, og hadde vært tilgjengelig i 1 måned i kirken, 

menighetshuset og på www.kirken.no/ullern 

Stig Asplin gikk gjennom Årsmelding 2021. Selv om det har vært pandemi har det vært 

økende dåpstall.   

Noen punkter ble kommentert: 

 

Gudstjenestefellesskap. Gudstjenestene har et lavt oppmøte. Hvordan kan menigheten 

får flere til å komme? 

Barne- og ungdomsarbeid. Det ble foreslått at Ullern burde gjenopptar en speider gruppe 

igjen.  

Frivillighet. Frivillighet er spredt i mange områder i årsmeldingen, men det er mange små 

viktige ting som ser ut som det går automatisk, men det gjøre de ikke. Tekstiler, vask, 

kirkekaffe, kjøkkenet, det som kreves til utleie, kulturkvelder, menighetsråd og 

søndagsskole. Frivillige innsats burde stå som et eget område i årsmeldingen. Ingen 

nevnes, ingen glemmes.  

VI må være bedre på frivillighet i Ullern. Menighetsrådet må være synlig. Vi må alle invitere 

og ønsker velkommen til frivillighet.  

Menighetshuset. Menigheten eier menighetshuset og er pliktet til å vedlikeholde 

huset. UMV opplever at de blir motarbeidet mht vedlikeholds spørsmål.  

Årsmeldingen. Det er tungvint å lese spalter på nett. Dette må revurderes til neste 

år. 

  

Årsmeldingen for 2021 ble tatt til etterretning. 

 

3. Menighetens regnskap 2021 

 

Kristian Kragøe Andresen (nestleder og styreleder for barnehagen) presenterte 

menighetens årsregnskap og barnehagens årsregnskap 2021. Årsregnskapet med noter 

var fremlagt i våpenhuset, og hadde vært tilgjengelig i 1 måned. 

 

Regnskapet gikk i balanse etter bruk av 156 tusen i disposisjonsfond. 

http://www.kirken.no/ullern


 

Noen punkter ble kommentert: 

Barnehagens økonomi. Forslag til at menighetens barnehagen sitt regnskap burde stå helt 

adskilt fra menighetens økonomi. 

Eldrefondet. Styret for eldrefondet. Styret er Kristian Kragøe Andresen og Jørgen Strøm 

Andresen. Det ble stilt spørsmål ved om bruk av eldrefondet til å bygge barnehagen er i tråd 

med testamentet til giveren. Det ble svart at alle fond som menigheten forvalter skal gå 

uavkortet til sitt formål. Men at det i dette tilfelle er gitt lån fra fondet, som igjen har gitt 

fondet økte inntekter. Testators advokat har for øvrig vært involvert i prosessen med dette 

lånet. 

Byggeprosjektet. Menighetens store byggeprosjekt som inkluderer menighetshuset, 

kapellet og den planlagte glassgangen imellom de to byggene, har frist for ferdigstillelse 1. 

okt 2022. Menighetsrådet må da enten søke om ny utsettelse, eller be om ferdigattest for 

utførte arbeider på menighetshuset.   

Informasjon. Mere informasjon om menigheten burde ligge tilgjengelig på bordet i 

våpenhuset. 

 

Regnskapet for 2021 ble tatt til etterretning. 

 

4. Sammensetning av menighetsråd 

 

I september 2023 er det kirkevalg og det er foreslått at antall faste MR medlemmer 

reduseres fra 10 til 6 i tillegg til de 5 lovbestemt varamedlemmer. Dette må vedtas på 

årsmøtet. 

 

§ 6.Menighetsrådets sammensetning. 

Menighetsrådet1 består av soknepresten og – etter menighetsmøtets2 bestemmelse – 4, 6, 

8 eller 10 andre medlemmer som velges ved flertalls- eller forholdstallsvalg for 4 år etter 

regler fastsatt av Kirkemøtet.3 For de valgte medlemmer velges samtidig minst 5 

varamedlemmer. Endring av tallet på de medlemmer som skal velges, må være vedtatt i 

menighetsmøte før valget kunngjøres. 

 

Vedtak:  

Årsmøtet vedtar at menighetsrådet i fremtiden skal ha 6 (i stedet for 10) faste medlemmer. 

 

5. Orienteringssaker – Frivilligfesten 10. mai kl18:00 

 

Ingen andre saker ble tatt opp. 

 

 

OSLO 8.05.21 

 

 

 

_______________________________                                                _________________________ 

Åshild Watne                                                                                         Per-Erik Schønberg-Hansen 

 


