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 Trondheim 06.09.2016  
 
 

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE 
 
Sted Hoeggen kirke 
Tid 31. august 2016 
 
Tilstede:  
Ordinære medlemmer: Magne Børset, Grethe Seim Grøvlen, May-Britt Hofsli, Lena Merethe Olsen, 
Sverre Asbjørn Olsen, Eivind Rindal, Merete Sand, og Astrid Vesteraas Thaulow. 
Varamedlemmer med stemmerett: Berit Mosdal. Siri Anna Kirkvold under sak 56-57 inntil Grethe 
Seim Grøvlen kom. 
Forfall: Sverre Stensby. Grethe Seim Grøvlen var ikke med på sak 56 og 57. 
 
 
Kommentarer eller rettinger på protokollen meldes til Grethe Seim Grøvlen, 
gretgrov@gmail.com innen onsdag 14.sept. 
   
 
 
Sak 56/16 Godkjenning av innkalling og sakliste 
 

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. Saken med Oddrun Bølsets orientering 
flyttes frem til kl 19:15 uten at saksnumrene endres. 

 
Sak 57/16 Godkjenning av protokoll fra møte dato 09.06.16 
 

Vedtak: Protokollen godkjennes.  
 
Sak 58/16 Dokumentprosedyrer for innkalling og referat 
 

Sverre Olsen informerte om forslag til endringer på dokumentprosedyrer for 
innkalling og referat til menighetsråd. I dokumenthåndteringen får alle 
medlemmene i menighetsråd, menighetsforvalter og sokneprest tilgang til 
dokumentene i Dropbox. Informasjon blir i tillegg sendt ut på epost. 

 
Vedtak: Menighetsrådet vedtar Sverre Olsens forslag til dokumentprosedyrer for 
innkalling og referat med et par mindre endringer. Se revidert vedlegg. 

 
 
Sak 59/16 Arbeidsbeskrivelse for leder i Åpen barnehage 
 

Saken ble utsatt til neste møte. 
 
Sak 60/16 Arbeidsbeskrivelse for andre 
 

Fellesrådet er arbeidsgiver for kateket, menighetspedagog og menighetsforvalter. 
Menighetsrådet ønsker en gjennomgang og oppdatering av arbeidsbeskrivelser/ 
instrukser i forbindelse med nytilsettinger av kateket og menighetspedagog. 
Menighetsforvalter er også tilbake etter permisjon fra stillingen.  
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Vedtak: Menighetsrådet ber menighetsrådsleder kontakte Fellesrådet ved Jarle 
Jakobsen for å få oppdatert arbeidsbeskrivelser for disse tre.  

 
 
 
 
 
Sak 61/16 Undervisningsutvalg. 
 

På et tidligere møte ble vi enig om at vi skulle vente med etableringen av et 
undervisningsutvalg til kateket og menighetspedagog var tilsatt. Nå er dette gjort, og 
vi tar sikte på å ha på plass både personer og mandat til utvalget på septembermøtet.  
På dette møtet hadde vi bare en innledende drøfting.  Begge nytilsatte må få 
mulighet til å uttale seg om arbeidsoppgaver og bli kjent med trosopplæringsplanen i 
menigheten. 
Menighetsrådet foreslår at følgende personer blir spurt om å bli med i et 
undervisningsutvalg.  
 
Unni Knudsen 
Berit Rønningsgrind 
Geir Dolmen 
Astrid Vesteraas Thaulow 

 
Sak 62/16 Situasjonen i TenSing/ representanter på Liv-kurs 
 

Grøvlen informerer menighetsrådet om forverret ledersituasjon i TenSing og behov 
for støtte og tiltak. Menighetsrådet diskuterte mulighet for å trekke inn nye ledere og 
ønsker samarbeid med kateket i menighet og KFUK-KFUM på kretsplan.  
Menigheten har tidligere innvilget dekning for deltakelse på Liv-kurs for 2 
medlemmer i TenSing med 4.000 kr. for hver. I tillegg ble det diskutert om 
menigheten kan betale egenandelen per person i tillegg. 
 
Vedtak: MR innvilger dekning av to egenandeler på til sammen 
3.000 kr. på grunn av den vanskelige situasjonen.  

 
 
 
Sak 63/16 Organist Oddrun Bølset orienterte menighetsrådet om sitt 
arbeidsfelt. 
 

Bølset informerte menighetsrådet om arbeidssituasjon og status i korene i 
menigheten. Hun opplever arbeidet som inspirerende og meningsfylt, og ønsker 
sørge for kvalitet i det som allerede er etablert. Videre opplever hun salmesang som 
viktig for felleskapet i menigheten. Bølset ønsker mer tid til å forberede 
gudstjenestene og utfordret menighetsrådet til å markere overfor de frivillige lederne 
i Mini og barnegospel hvor verdifullt arbeidet er for menigheten.  

 
Sak 64/16 Referatsaker 
 

1. Lena Merete Olsen har sammen med Sverre Stensby luftet muligheten 
for lysanlegg for TenSing.  
 
Lena Merete Olsen informerte om behov for lageropprydding og en diskusjon på 
behov for lysanlegg. Merete Olsen og Stensby vil utarbeide et kostnadsforslag til 
neste menighetsrådsmøte 21.september 2016. 

 
2. Orientering fra Fellesrådet v/ Eivind Rindal  
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Rindal informererte om ansettelsesprosess for soneleder i Østbyen, søknad til 
Trondheim kommune om et økumenisk og  interrreligiøst  dialogforum med modell 
fra Stavanger, og at sognestrukturprosessen skal evalueres senere i haust.  

 
3. Orientering fra de ansatte v/ Merete Sand.  

Sand informerte kort om oppstart med nytilsatte 
 

4. Takkekort fra prost Tora Samset 
Sverre Olsen refererte til takkekort fra prost Tora Samset etter hennes avgang som 
prost i juni. 
 

5.  «Suppe og samtalekveld» 
Sverre Olsen informerte om forslag til en «Suppe og samtalekveld» i høst om 
hvordan vi i menigheten kan leve i fellesskap med ulike syn på ekteskapet. 
  

Sak 65/16 Eventuelt 
 

1. Rett til å signere på vegne av Hoeggen menighet 
 

Vedtak: Menighetsrådet godkjenner at Menighetsforvalter Anne Marit Bjørklid og 
sokneprest Merete Sand tildeles retten til å signere for menigheten. Retten gjelder 
hver enkelt av dem, slik at det ikke er nødvendig at begge to signerer samtidig. 
 

2. Ny bankavtale 
Fellesrådet og Trondheim kommune har sagt opp bankforbindelse med Danske Bank 
fra 30.9.2016. Hoeggen menighet har fått tilbud om å slutte seg til Fellesrådets nye 
avtale. Økonomiutvalget er informert.  
 
 Vedtak: Menighetsrådet gir arbeidsutvalget fullmakt i samråd med 
økonomiutvalget til å gjøre nødvendige beslutninger i forhold til Fellesrådets nye 
bankavtale. 

 
3. Evaluering av grillfest 23. august 2016 

Menighetsrådet evaluerte grillfesten som vellykket grunnet god organisering og 
planlegging. Tilbakemeldingene ble notert ned og lagret til neste års fest. 

 
4. Ombæringslistene  

Denne saken ble utsatt til neste møte 
 

 
Grethe Seim Grøvlen 
Referent 
 


