
Trondheim, 19.10.2016

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Sted Hoeggen kirke
Tid 19.10.2016

Tilstede: Magne Børset, Andreas Grandy-Teig, Grethe Seim Grøvlen, May-Britt Hofsli, Lena 
Merethe Olsen, Sverre Asbjørn Olsen, Eivind Rindal, Sverre Stensby, Astrid Vesteraas Thaulow.
Varamedlemmer: Berit Mosdal

Kommentarer eller rettinger på protokollen meldes til Astrid V. Thaulow på 
astrid.vesteraas@gmail.com innen 10. november 2016. 

Møtet ble innledet av Joar Fornes som var til stede for å ovverrekke en gave 
på 9000 kroner til barne- og ungdomsarbeidet. Pengene ble samlet inn i 
forbindelse med hans 80-årsdag. MR takker både for gaven og for den 
frivillige innsatsen han gjør for menigheten.

Sak 74/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 75/16 Godkjenning av protokoll fra møte dato 21.09.2016
Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 76/16 Orientering om Åpen barnehage
Ved Eli Johanne Eiksund
Saken utgikk fordi Eli Johanne hadde meldt forfall.

Sak 77/16 Menighetens misjonsengasjement
Menighetens kontrakter med NMS om misjonsprosjekter er utgått, og AU har
drøftet menighetens misjonsengasjement og kommet fram til at det trengs en 
fornying på dette området for å øke engasjementet i menigheten.

Menighetsrådet gav sin tilslutning til AU, og ulike typer prosjekter ble drøftet.
Muligheten for å bidra til flere prosjektet ble også diskutert. Menighetsrådet 
mener følgende kvaliteter er viktige for et misjonsprosjekt som skal engasjere 
menigheten: 

- At prosjektet er så konkret at man kan vite hva pengene blir brukt til 
og kan se resultater
- Det ville være en fordel om det er mulig for representanter for 
menigheten å besøke prosjektet
- At personer i menigheten allerede er engasjert i prosjektet ville være 
en fordel
- Forankring av prosjektet i menigheten er viktig
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Både solidaritetsprosjekter og mer tradisjonelle misjonsprosjekter ble nevnt 
som muligheter. I tillegg ble lokalsamfunnet som misjonsmark også nevnt, 
men dette perspektivet ble bedømt som mer egnet til å drøftes i en egen sak 
på et senere tidspunkt.
Det ble besluttet at følgende skal utredes til neste møte: 
- Konkrete prosjekter knyttet til solidaritet med forfulgte kristne 
(Stefanusalliansen)
- Prosjekter knyttet til NMS

I tillegg skal følgende personer i menigheten spørres om de kan foreslå 
konkrete prosjekter de er engasjert i:
- Pål Stenundgår
- Arild Fehn
- Astrid Breivik 

Sak 78/16     Regnskapsrapport pr 30. september
MR har mottatt regnskapsrapport pr. 30. september fra menighetsforvalter.
Den inneholder også forslag til revidert budsjett for 2016.
Menighetsrådsleder har og hatt en gjennomgang av foreløpig regnskap og 
forslag til revidert budsjett med menighetsforvalter foruten en samtale med 
Almklov fra økonomiutvalget. Det ser ut til å være et generelt underforbruk 
som gir rom for dekning av nye utgiftsposter. 
Regnskapsutdraget ga MR inntrykk av en viss svikt i inntekter både i kollekter
og givertjenesten. I etterkant viser det seg at dette kom av at ikke alle 
inntekter på disse feltene var ajourført. Dette innebærer at de foreslåtte 
målene for inntekter i forslag til revidert budsjett er realistiske.

Følgende vedtak ble gjort: 
MR er åpne for å lønne assistent i Åpen barnehage for å frigjøre Eli ’
Johanne til babysang.

Post 163020 økes med 4000 i rev. budsjett.
Post 123020: Øker revidert budsjett med kr. 12000 som skal gå til 
rehabilitering av piano i kirka.

Post 186000 (innsamling til egen virksomhet): Nedjusteres til 
40 000. 
(NB! Dette punktet faller bort siden vi har fått oppdaterte opplysninger som 
viser at innsamlingsmålene vil bli nådd).

Vedtak: MR vedtar å betale hele summen for prosjektoren i år, det 
vil si at post 123020 økes med totalutgiftene til prosjektor.

Post 162020: Basarinntekt på 15000 strykes.  

Sak 79/16     Planer for våren
Andreas la fram en foreløpig oversikt over planene for våren. Dato for 
årsmøte settes foreløpig til 19. mars, og det foreslås en menighetslunsj 30. 
april

Det er foreløpig ikke tenkt noe om kveldsmesser til våren. Dette vil bli 
diskutert etter kveldsmessen i høst. 

Innspill til planene for vårsemesteret kan formidles til  Andreas Grandy-
Teig. 
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Sak 80/16      Referatsaker

1. Soknepresten er sykmeldt frem til 11. november.
2. Orientering fra de ansatte v/ Andreas. 

Har hatt stabsdag med fokus på planer framover. Staben arbeider 
hardt på grunn av sykemelding, vikarer er kun satt inn på lovpålagte 
tjenester.  

3. Orientering fra Fellesrådet v/ Eivind.
4. Prostetilsetting skjedde 13. okt., Herborg Finset er tilsatt og har sagt ja.
5. MR sendte gave til Jørn Lænn i forbindelse med bryllup.
6. Informasjonsflyt til menighetens medlemmer. Andreas etablerer en 

komite sammen med Svanhild Christofie Hafnor og evt. andre for å se på 
bruk av hjemmeside, Facebook og andre kanaler

7. Bankavtale og Vips. 
Anne Marit har denne saken. MR mener dette bør tas i bruk så snart 

det er klart. 
8. Lysanskaffelse

Lyskaster er det TenSing ønsker seg. Levetid kan forventes å være 5-15 år. 
Sverre O. ber menighetsforvalter undersøke hva det koster med en ny 
elektrisk kurs. Lena og Sverre S. bes om å finne priser hos andre 
leverandører som sammenligningsgrunnlag

9. Prosjektor kommer etter 2. nov. 
I og med at barnealter og tegnebord for barna nå er plassert på høyre side 
i kirkerommet, er korbenkene blitt plassert på venstre side. Prosjektoren 
må derfor peke på veggen til høyre for alteret. 
NB: Plassering av prosjektoren låser til en viss grad dette oppsettet siden 
det vil være en kostnad forbundet med å montere den om til venstre side, 
selv om flytting den veien har den fordelen at ikke kablene trenger skjøtes 
i prosessen.  Prosjektoren blir montert i uke 44/45.

Sak 18/16       Eventuelt
Ingen eventueltsaker

Astrid V. Thaulow
referent
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