
Trondheim, 08.01.2017

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE

Sted Hoeggen kirke
Tid 08.12.2016

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

Kommentarer eller rettinger på protokollen meldes til Astrid Vesteraas Thaulow, 
astrid.vesteraas@gmail.com innen 15. januar.

Sak 94/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 95/16 Godkjenning av protokoll fra møte dato 16.11.2016
Protokollen godkjennes.

Sak 96/16 Budsjett for 2017
Økonomiutvalget var til stede og framla forslaget til budsjett. 

Til søndagskolen må det må søkes om frifondmidler. Det går en del penger til 
abonementer. Disse vurderes fortløpende etter hvilket utbytte en har av dem.

Åpen barnehage: Barnehagen beslastes for husleie, mens MR besørger 
renhold. På denne posten avhenger mye av tilskuddet fra kommunen – hvis 
det blir endringer må man revidere budsjettet. Barnehagen ønsker å gjøre 
noen investeringer. 30000 til vognskur strykes da det ikke er et tjenlig 
tidspunkt å sette det opp nå. Innkjøp av av møbler var planlagt i 2016, men 
kan bli utsatt til 2017. Det settes av 30000 til fornyelse av møbler og 30000 
til fornyelse av bygninger og uteareal. 

Ungdomsarbeidet: Det har fra flere hold blitt uttrykt et ønske om at det settes 
av midler til å lønne en voksenleder for Sin Sollo og Ten-sing. Menighetsrådet
er innstilt på å lønne en hovedleder for Ten-sing. På bakgrunn av dette 
reduseres tilskudd til Ten-sing noe. Hva som skal skje med Sin Sollo må tas 
opp på et annet tidspunkt. Budsjettposten til ledertrening økes for å kunne 
øke frekvensen på møter. Posten «Lønn Sin Sollo» omgjøres til «Honorar 
ungdomsarbeid». 

Konfirmantarbeid: Kontingenten er i forslaget økt med kr. 200 per 
konfirmant, og det antas omtrent 60 konfirmanter. Budsjettet for leir 
inkluderer kostnader for ungdomsledere. Det blir et underskudd på omtrent 
30 000 kr. på konfirmantposten hvis alle konfirmantene deltar på leir, og 
dette skyldes at priser på leirsteder og buss går opp. Menighetsrådet er av den
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oppfatning at et slikt underskudd ikke er uproblematisk, og det forusettes at 
billigst mulig tansport velges. For senere års arbeid bør man vurdere om man 
kan legge inn innsamling til konfirmantleiren i konfirmantarbeidet. 
Menighetsrådet må diskutere om prinsippet om at konfirmantarbeidet skal gå
i balanse må forlates. For budsjettet konkluderes det med at posten for  
transport reduseres til kr. 20 000 og kontingenten økes til kr. 1800 per 
person. 

Aktivitet MR: Det meste på denne posten dekkes av Kirkelig fellesråd. Fra 
menigheten er det lagt inn kr. 10 000 i utgifter til jubileet og kr. 15 000 i 
inntekter fra samme. kr. 3000 til kurs i lydanlegget gjøres om til en pott for 
kurs for frivillige og ansatte, beløpet settes til kr. 10 000. Potten for 
investeringer settes til kr. 30 000. 

Offer til eget arbeid: Budsjettet økes til kr. 100 000. Det må gjøres et arbeid 
for å øke motivasjonen til å gi både gjennom offer og givertjeneste. 
 
Vedtak: Budsjettet vedtas med de endringer som MR ønsker
Vedlegg: budsjett for 2017.
(Det finnes også et fyldigere notat fra budsjettbehandlingen.)

Sak 97/16 Offer for de 5 første søndagene i 2017
Forslag fra fungerende sogneprest:

1. januar blir det messefall. 
8. januar: familiemesse med juletrefest: Offer til barnearbeidet.
29. januar: Offer til ungdomsarbeidet
22. januar: Offer til Kafé global
15. januar: Offer til bibelselskapet (Dette fordi offeret på bibeldagen 12. 
februar i år vil gå til noe annet)

Vedtak: Den foreslåtte offerfordelingen vedtas.

Sak 98/16   Referatsaker
1. Prestesituasjonen
Sogneprestens sykemelding er ytterligere forlenget. Fungerende prost vil arbeide 
for å sørge for så mye stabilitet som mulig for prestedekningen framover.  
2.  fra de ansatte v/Andreas Grandy-Teig
 Vi har fått tilsatt fast kirketjener – Eivind Rindal er tilsatt. 
 Vårprogrammet vil bli forsinket. 
 Det trådløse nettet vil bli installert snart i kontorlokalene. 
 Stoloppsettet er for tiden rektangulært for å sikre kapasitet til diverse 

arrangementer i desember. 
 Oppussing av barnehagerommet skjer i løpet av de neste ukene. 
3. Orientering fra fellesrådet v/Eivind Rindal

 Sognestruktur ble diskutert, med ideer til ny struktur fra konsulentene. 
Sammenslåing Hoeggen – Tempe er en mulig løsning. 
Bemanningssituasjonen vil foreløpig bestå slik den er, men det kan endre seg.

4. Introduksjon av saken om menighetsblad som kommer på 
januarmøtet
Sverre Olsen og Andreas Grandy-Teig skal på møte om mulig samarbeid om 
menighetsblad med Tempe.

5. Vipps
Hvordan Vips-nummeret skal kunngjøres for menigheten er under utredning.

6. Orientering fra styringsgruppa for trosopplæring i prostiet
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Mandatet er vedtatt av alle menighetene som deltar i styringsgruppa. Gruppa 
arbeider med samarbeidet i trosopplæringen, og hvis noen har innspill til 
saker som bør tas opp tas det gjerne i mot.  

Astrid V. Thaulow
referent
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