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52/18 Godkjenning av saksliste og innkalling
Saksordfører: Rannveig Wahll
Drøfting: Skjenkebevilgning er en sak vi har tatt opp før. Bør den strykes fra dagens saksliste?
Drivers innspill er et nytt moment, så saken kan bli stående.
Vedtak: Saksliste og innkallingen godkjennes

53/18 Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøtet 19. april
Saksordfører: Rannveig Wahll
Vedlegg: SAK5318_20180419 Referat fra menighetsrådsmøte 19 april 2018.pdf
Vedtak: Referatet godkjennes.
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54/18
Orientering om dialog og møte med Diakoniutvalget
Saksordfører: Rannveig Wahll og Kristian Kragøe Andersen
Vedlegg
22. mai ble det avholdt et møte med diakoniutvalget vedrørende bruk av midlene etter Tinken Rudler
Menighetsrådsleder og fondsstyret informerte om møtet og dialog der. Diakoniutvalget utarbeidet
også et dokument der de presiserer hva de anser som nødvendig.
I møtet kom det fram mye positivt og mye nyttig informasjon om hva som har vært gjort tidligere og
hva som har fungert og ikke fungert. Det ble levert ut et brev til alle fra Bente Føyn om hennes
opplevelse av saken og et fra Diakoniutvalget der utvalget beskriver mulige tiltak og ønsker for bruken
av midlene framover. Diakoniutvalget har i sine møter drøftet inngående hva slags stilling man trenger:
og hva slags bakgrunn de tenker det skal søkes etter.
Drøfting: De økonomiske rammene man nå, gir store muligheter. Det er viktig at vi har noen
arrangementer som markerer at det skjer noe.
Vedtak: Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning.

55/18

Videre arbeid med bruk av arv og realisering av testators ønsker

Saksordfører: Rannveig Wahll
Drøfting rundt bruk av midler fra den testamentariske gaven.
Det forelå forslag om opp til 100% diakon/diakonimedarbeider utlyses
Vedtak: Det avsettes midler til å utlyse en stilling som diakon/diakonmedarbeider i inntil 100 % stilling
for å realisere testators ønsker. Diakoniutvalg og administrasjon jobber videre med detaljer og
målsettinger for stillingen. Diakoniutvalget utfordres til å videreutvikle og konkretisere og komme
tilbake med forslag nevnte enkeltprosjekter iverksettes raskest mulig. Stillingen utlyses med
søknadsfrist i august/september.
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56/18

Regnskap 2017

Saksordfører: Hilde Flaten
Vedlegg
Det ble gjort en kort gjennomgang av regnskapet slik det foreligger nå.
Det har blitt vesentlige endringer i regnskapet i forhold til det foreløpige som ble lagt fram i årsmøtet.
Det er nødvendig at MR drøfter på hvordan dette påvirker valgene videre.
Drøfting: Det bør tas opp til ny vurdering om regnskapet skal settes ut til en ekstern regnskapsfører.
Den grunnleggende bekymringen er først og fremst at vi har for store utgifter til å gå i null. Det er
vanskelig å gjøre gode vurderinger når man ikke har gode og riktige rapporter underveis.
Vedtak: Regnskapet 2018 tas til etterretning.
MR tilkjennegir overfor KfiO at de er skuffet over avviket og prosessen med regnskapsføring hos KfiO.
Det er beklagelig at MR og årsmøtet ikke har fått god nok info i tide.
Det gjøres de nødvendig budsjettmessige endringer for å utarbeide endelig budsjett. Det gjøres en
utredning av hvilke muligheter som finnes for andre regnskapsførere. På bakgrunn av prosessen
signaliserer MR mulighet for å å bytte regnskapsfører og innhenter info på dette.
Avstemming: Enstemmig.

57/18

Orienteringssaker tilknyttet stillinger og stab
a) Kantors søknad om redusert arbeidstid: Kantor har fått innvilget sin søknad om et år
med fortsatt redusert stilling.
b) Arbeid med ansettelse av trosopplæringsleder. Stillingen er lyst ut med søknadsfrist 3
juni.
c) Ansettelse av ny kateket:
Det ble gitt en oppsummering etter intervjuene av 3 kandidater.
Vedtak: MR ber anmoder Fellesrådet Støtter konklusjonen som MRs representanter
har hatt med tanke på rekkefølgen av kandidatene i innstillingen
d) Ungdomsarbeidstillingen
Vedtak: Daglig leder får fullmakt til å utlyse stillingen ut fra rammene som framkom i
møtet.
Avstemming: Enstemmig
e) Kapellanstillingen – videre prosess: Det utlyses en stilling, med håp om tilbud om
stillingen innen 1. oktober.
f) Drøfting rundt videre stillingsstruktur i menigheten
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58/18

Byggesaken – Orientering om status og framdrift

Saksordfører: Edvard Cock
Byggekomiteen informerte om justert tidsramme for leilighetsprosjektet og videre arbeider med andre
deler. Igangsettingstillatelsen (IG) er kommet. UMV har godkjent 1,1 mill med ramme på ca 2. Men de
ønsker å se at man kommer i mål og det skal settes opp et samlet estimat.
Kapell, glassgang etc: Det er per nå ingen avklaring med fellesrådet. Vi er avhengig av en avtale som
gjør at vi kan disponere kapellet for å få nok inntekter. Vi trenger en avklaring fra KfiO raskest mulig
over sommeren. Bruksrett for kapellet er en komplisert juridisk sak. Avhending er mulig, men ikke noe
KfiO har vært villig til å vurdere ennå. Det er lite sannsynlig at fellesrådet vil øke sin bruk av kapellet.
For oss betyr det mye både for mulighetene i menighetsarbeidet å få utviklet lokalene.
Kapellet er opprinnelig bygget basert på offentlige midler (kirkekassen i Oslo kommune) For oss er det
viktig at vi kan få en ny menighetssal.
Hva skjer med alle de som ønsker kapellet som stille rom?
Hva skjer med den millionen vi skal ha tilgjengelig? Den vil dekkes av det vi får tilbake for de vi har lagt
ut når vi får lån?
Vedtak: MR tar orienteringen til etterretning
59/18

Alkoholservering i kafeen på menighetshuset

Saksordfører: Rannveig Wahll
Vedlegg:

SAK5918_Alkoholservering i menighetshuset.pdf
SAK5918_akersposten.no_nyheter_endelig-er-kafeen-i-gang_19.2237.pdf

Vi må være tydelige på hva vi mener om skjenkebevilgning i kafeen. I Akersposten ble det i intervju
med kafedriver sagt at det skulle være mulig å få servert vin eller øl til maten i kafeen.
Drøfting: Vi er avhengig av å ha en kafé som går rundt og vi har nå fått en seriøs driver. Dette vil ikke
bli et nytt «brunt» sted. Kafeen er et stort pluss for menigheten.
Det er ikke bra med en så uforutsigbar sakføring som vi har hatt i denne saken.
Det er nok kafeer med skjenkebevilgninger. Men det er mangel på rusfrie steder. Vi har sagt klart og
enstemmig at ungdom ikke skal eksponeres for alkohol. Det er viktig at ungdom har et rusfritt
alternativ. I andre land er vin helt vanlig også i kirkelige sammenhenger. Det er negativt å signalisere
til ungdommene at et glass vin er akseptabelt.
Det handler også om den ene som har et vanskelig forhold til dette. Menigheten bør være et alternativ
for denne. I den sammenhengen er det ikke verdt noe i verden at vi skal være med å forverre deres
situasjon.
Det er fakta at økt eksponering gir økt bruk. Økt bruk gir økt misbruk. Alkohol er et stort press for
mange og det presset skal ikke noen føle her. Vi er et menighetsråd i et trossamfunn, ikke en
senterledelse som skal se på dette kun fra et lønnsomhetsperspektiv.
Kafeen ble opprinnelig tenkt som blant annet for ungdommen.
Driver har vært positiv til de begrensningene ungdomsarbeiderne i menigheten har satt som en
eventuell mulighet.
Eldre er et like viktig element som barn og unge. Mange eldre har etterlyst vin til maten.
Kan vi med dette bevise at det går an å sitte i et sivilisert miljø og nye et glass vin til god mat.
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Hvorfor kan vi tillate alkohol i lukkede selskaper? Viktig for rekruttering til menigheten at vi ikke bare
sier «nei» til alt. Det må tas høyde for at dette nabolaget har et flertall som er vant til vin til maten.
Kafeen kan bli et viktig samlingssted om det er «vanlig» alkoholservering.
Rekrutteringsarena har vært et viktig premiss for planen om kafe.
Vedtak:
MR vedtar slike regler for alkoholbruk i menighetshuset:
Driveren av Holgerslyst Café kan ha øl og vin på sin meny. – nedstemt
Avstemming: 4 for – 7 mot
Lukkede selskaper kan benytte seg av alkoholservering fra driveren av Holgerslyst Café.
Enstemmig vedtatt
Lukkede selskaper for personer over 20 år som ikke ønsker å benytte seg av tilbudet fra Holgerslyst
Café, må søke egen skjenkebevilling fra kommunen for å kunne servere alkohol i menighetshuset.
Nedstemt – forrige vedtak blir stående
Utover ovennevnte punkter, er alkohol ikke tillatt brukt i menighetshuset.
Avstemming: 4 for – 7 mot
60/18

Forslag til møteplan MR høsten 2018 og vår 2019

Saksordfører: Rannveig Wahl
Vedlegg:

SAK6018_Møteplan AU MR høst 2018 _ vår 2019

Vedtak: MR vedtar møteplan som framlagt i møtet

61/18

Referat fra utvalgene
AU (Vedlegg): SAK6118_20180503 Referat fra AU 3 mai.pdf

62/18

Nytt fra arbeidet og datoer framover

Saksordfører: Hilde Flaten og John Egil Rø
Hilde Flaten og John Egil Rø informerer om status i arbeidet og datoer og arrangementer framover.
Viktige arrangementer framover er: Mylder på kirkebakken. Vi trenger flere hjelpere til denne dagen.
Quizkveld er planlagt i kafeen. Siste kveldsmesse har vært i dag.
Vedtak: MR tar orienteringen til etterretning

63/18

Eventuelt – ingen saker

Rannveig Wahll, leder
(sign)
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