
 

 

Referat fra menighetsrådsmøte Strinda menighet torsdag 15.2.2018 kl 18-20 

 

Til stede: Gølin Irene Kringen, Ingrid Melve, Trond Roland, Anne Sofie Hovdenak Stenersen, 

Erlend Storli. Rigmor Hølmo deltok på sak 03/18.  

Forfall:  Ann Kristin N. Okstad, Kristian Steinnes, Marie Hoel, Gunn Bakken, Monica Haaseth 

 

 

Saksliste: 

Sak 01/18 Godkjenning av referat fra møte 14.12.2017 vedtakssak 

Sak 02/18 Konstituering av menighetsrådet for 2018 vedtakssak 

Sak 03/18 Regnskap 2017 vedtakssak  

Sak 04/18 Årsmelding 2017 vedtakssak 

Sak 05/18 Referat fra fellesmøtet med Strindheim og Berg 18.1.2018 orienteringssak  

Sak 06/18 Referat fra prostisamling 1.2.2018 orienteringssak  

Sak  Eventuelt 

Orienteringssaker: Menigheten (ved Trond) 

Orienteringssaker: Kirkelig fellesråd (ved Kristian) 

Evaluering av menighetsrådets møter 

 

 

 

Sak 01/12 Godkjenning av referat fra møte 14.12.2017 vedtakssak 

 

Vedtak sak 01/18: Referat fra møtet 14.12.2017 godkjennes 

 

 

Sak 02/18 Konstituering av menighetsrådet for 2018 vedtakssak 

Forslag til konstituering ble lagt fram og vedtatt med akklamasjon. 

 

Vedtak 02/18: Menighetsrådet i Strinda velger for 2018 

 Leder Ingrid Melve 

 Nestleder Ann-Kristin N. Okstad 

 Sekretær Marie Hoel 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/strinda-menighet/


 

 

Sak 03/18 Regnskap 2017 vedtakssak 

Rigmor Hølmo, som fører regnskap for Strinda menighet, gikk igjennom regnskapet. 

 

Regnskapet for 2017 ble vedtatt med forbehold om revisors godkjenning, og med merknadene:  

- Underskudd på akt.100, 101 og 104 (barnerelatert) på tils. kr.3682,- dekkes opp av 

disposisjonsfond dåpsarbeid konto 25600300.  

- Ubetalt konf.kontingent på kr.4.900 avskrives. Informerer konfirmantforeldre om 

mulighet for at de søker Stendahls legat ved støttebehov. 

- Overskudd på akt. 204 (Amistad) på kr.2.820,- settes av til neste år på ubundet fond konto 

25600100. Skal i 2018 overføres til Berg, som administrerer turen. 

- Bankkonto benevnt "Fond omsorg" er avsluttet. Kr.18.733,02 avsettes til disposisjonsfond 

diakoni konto 25600200.  

- Underskudd på akt.400, 401, 402 og 403 (diakonirelatert) på tils. kr.20.577,61 dekkes opp 

av disposisjonsfond diakoni.  

- Gaver gitt til Latvia på kr.2.507 beholdes inntil regnskap for tidligere aktivitet i Latvia er 

gjennomgått i samsvar med avtale med vennskapsmenigheten i Daugvapils.  

- Overskudd på totalregnskapet på kr.62.236,31 settes av til likviditetsreserven. 

- Fond menighetspleie er gjort om (se vedtak fra to påfølgende menighetsmøter i 2017) til 

disposisjonsfond, og overføres til disposisjonsfond diakoni.  

 

 

 

Sak 04/18 Årsmelding 2017 vedtakssak 

Utkast til årsmelding er sendt ut. Utkastet mangler regnskapstall for 2017, samt korrekturlesing og 

noen illustrasjoner. Revidert utkast sendes på epost for kommentarer. Årsmeldingen inngår i 

sakspapirer for årsmøtet, og sendes ut fredag 23.2. 

 

Vedtak 03/18: Årsmelding for 2017 for Strinda menighet vedtas med de merknader som framkom i 

møtet, samt regnskapstall fra sak 03/18. Det gis fullmakt til godkjenningsrunde på epost for 

innarbeidelse av merknader.  

 

 

Sak 05/18 Referat fra fellesmøtet med Strindheim og Berg 18.1.2018 orienteringssak  

Menighetsrådene i Strindheim, Berg og Strinda har identifisert tre områder der vi vurderer tettere 

samarbeid på tvers av soknegrensene, og der det nå arbeides med konkretisering: 

• Diakoni 

• Konfirmantarbeid 

• Voksnes trosopplæring: kurs og annen opplæring 

 

I Strinda menighet har vi et godt og velfungerende samarbeid med Berg menighet, der også de 

ansatte har felles kontor.  



 

Referat fra fellesmøtet er sendt ut til orientering. 

Neste fellesmøte blir i Strinda torsdag 24. mai 

 

 

Sak 06/18 Referat fra prostisamling 1.2.2018 orienteringssak  

I forbindelse med prostisamling og bispebesøk 1. februar var det et møte mellom biskop Herborg 

Finset, prost Nils Åge Aune, menighetsrådslederne i prostiet og noen medarbeidere fra 

bispedømmet. Forsøket med stor-prosti for Strinda, Heimdal og Byåsen ble presentert, og 

diskusjonen om samarbeid over soknegrenser ble tatt opp. Nidaros bispedømme må kutte i 

prestetjenesten, og dette rammer også Strinda, Heimdal og Byåsen prosti, noe som ble kommentert. 

Det ble løftet fram eksempler på aktiviteter i de ulike menighetene, og forventede endringer i 

miljøet rundt oss. For eksempel er det god framdrift for planlegging av ny kirke i Charlottenlund, og 

det er ønske om etablering av språkkafé hos Tempe og Leira i forbindelse med at 

voksenopplæringen snart flytter fra Lade til Trondheimsporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuelt 

 Orientering fra Kirkelig fellesråd ved Kristian 

- Årsbudsjett er vedtatt, totalrammen for Trondheim er 233,9 millioner kroner 

- Inventarregistrering i kirkene er under gjennomgang, med opplæringsrunde 

- Kommunikasjonsstrategi for kirka i Trondheim er lagt fram 

 

 Orientering fra menigheten ved Trond:  

- lys deles ut til alle dåpsbarn. Bør en liten enkel lysestake følge med? Trond følger opp og 

legger fram økonomiske konsekvenser på neste møte. 

- Ønske om noen kveldsgudstjenester på søndag. Menighetsrådet bør rette en formell 

henvendelse til prestene om dette. Tas opp på neste møte.  

- Møte i gudstjenesteutvalget neste uke om forslag fra Kirkerådet om revisjon av ordningen 

for gudstjenesten (høring om endring av liturgi). Legges fram som sak på møtet 1.3, Trond 

følger opp.  

 

Orientering fra arbeidsutvalget: 

- Strinda sender 3 deltagere til ungdomsting 



- Barnealter er kjøpt inn. Må hentes hos fengselet, og vi må søke til bispedømmet om 

plassering i kirkerommet.   

 

Evaluering av møteform og saksbehandling i våre møter: dagens form på sakspapirer og 

møtegjennomføring fungerer greitt. Det er viktig at sakspapirene ikke blir så omfattende at det er 

vanskelig å sette seg inn i dem.  

 

Møteplan våren 2018: 

18 januar Menighetsrådsmøte, fellesmøte med Strindheim og Berg 

15 februar   Menighetsrådsmøte 

 1 mars Menighetsrådsmøte 

11 mars Menighetens årsmøte, rett etter gudstjenesten  

12 april  Menighetsrådsmøte 

24 mai  Menighetsrådsmøte, fellesmøte med Strindheim og Berg 

21 juni  Menighetsrådsmøte 

 


