
INNKALLING TIL 

MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD 

Sted: Menighetskontoret 

Dato: 2.12.19 – kl. 18.00-20.00 

 
 

 
Åpning: Kaare Framstad 

 

SAKSLISTE: 

 
MR 56/19 GODKJENNING AV INNKALLING 

  Øvrige saker til sakslisten meldes her eller i forkant av møtet  
  til AU. 

 
  Forslag til vedtak: 

  Innkalling godkjennes. 
 

MR 57/19: GODKJENNING AV PROTOKOLL RA MR MØTET I       

  NOVEMBER 
 

  Forslag til vedtak 
  Protokollen godkjennes  

  
MR 58/19 Valg av varamedlem til Kirkelig Fellesråd i Oslo  

   
  Bakgrunn:  

På forrige MR møte ble Einar Hammershaug valgt som Frogner 
MR sitt varamedlem til Fellesrådet. Vedtaket er ugyldig da 

varamedlemmet må være fast medlem i MR.   
   

Forslag til vedtak: 
Tas i møtet 

 

MR 59/19 REGNSKAP 1-10 FROGNER MENIGHET 
 

 
Vedlagt følger regnskapsrapport og balanse for perioden 

 
Forslag til vedtak:  

 Regnskapsrapporten tas til orientering 
 

 
 

MR 60/19: REGNSKAP 1-10 BARNEHAGEN 
 

 Vedlagt følger regnskapsrapport og balanse for perioden 



 

 Forslag til vedtak:  
 Regnskapsrapporten tas til orientering  

 

 
 

MR 61/19: MØTEKALENDER FOR FROGNER MED VÅREN 2020 
 

 
 Forslag til vedtak:  

 
MR holder møter på følgende datoer: 6. Januar, 3. Februar,  

 2. Mars, 30. Mars, 4. Mai og 8. Juni i 2020 
 

MR 62/19:  OFFERLISTE 
 

  Bakgrunn:  
Det tas opp offer i kirken hver søndag med fordeling 40% 

til menighetens arbeid og 60% til andre formål. Med 

bakgrunn i praksis og søknader så foreslås følgende 
offerformål til andre utenfor menigheten:  

 
Forslag til vedtak:  

Kirkens Bymisjon, Kirkens Nødhjelp, Kirkens SOS, Norges 
KFUK/KFUM, Sjømannskirken, Areapagos, 

Sjømannskirken-Norsk kirke i utlandet, Åpen kirkegruppe, 
Kirkens Sosialtjeneste, Institutt for sjelesorg, Kirkens 

Ressursenter mot vold og seksuelle overgrep og Det 
norske Misjonsselskap 

 
MR 63/19: STRATEGISEMINAR 

 
Bakgrunn:  

MR skal dra bort ett døgn fra fredag til lørdag og diskutere 

og behandle strategi for perioden.  
 

Forslag til vedtak:  
Strategiseminaret avholdes 14-15 februar. AU arbeider 

frem et program etter innspill fra MR. 
 

MR 64/19: BUDSJETT 2020 BARNEHAGEN 
 

 Bakgrunn:  
 Dette budsjettforslaget legger opp til en nøktern og 

forsvarlig drift av barnehagen. Sykefraværet er redusert 
betydelig i 2019, det betyr mindre vikarinnleie enn i 2018. 

Dette betyr en innsparing på budsjette i forhold til i fjor på 
over NOK 200.000,- Samtidig er det foretatt en lønnsjustering 



for alle ansatte gjennom å ta igjen et etterslep på dette for to 

år. Dette betyr noe høyere lønnskostnader og sosiale 
kostnader for neste år. Det settes også av 150.000,- til 

utvendig og innvendig vedlikehold og oppgradering. Ved et 

eventuelt overskudd for 2019 vil det komme en 
budsjettjustering til MR hvor dette overskuddet går til 

vedlikehold og generell oppgradering av barnehagen.  
 

Forslag til vedtak:  
Budsjettforslaget for barnehagen 2020 vedtas   

 
 

MR 65/19: BUDSJETT 2020 FROGNER MENIGHET 
 

Bakgrunn: 
Dette budsjettforslaget legger opp til en drift som er mye 

lik den som har vært i 2019. Driften av Schafteløkken og 
Kirkestuen genererer inntekter som gjør at vi kann holde 

bygningene i drift og det er satt av 150.000 kr til 

vedlikehold av Schafteløkken, dette er en liten sum i 
forhold til behovet og det vil være påkrevd fremover å lage 

en vedlikeholdsplan for menighetshuset slik at det kann 
budsjetteres inn planlagt og løpende vedlikehold.  

Deler av inntektene fra utleien av seniorsenteret, NOK 
150.000, settes av til vedlikehold. Den såkalte 

sveitservillaen har et stort vedlikeholdsetterslep og trenger 
også en plan for vedlikehold som menigheten kann 

budsjettere med i tiden fremover.  
Bloir det rom for ytterligere satsing på dette gjennom året 

2020 vil administrasjonen komme til MR med et revidert 
budsjett 

 
Forslag til vedtak:  

Budjsttfroslaget for Frogner menighet vedtas   

 
MR 66/19: BUDSJETT 2020 TROSOPPLÆRINGEN 

 
  Forslag til vedtak:  

Budsjett for trosopplæringen 2020 vedtas    
   

ORIENTERINGSSAKER:  
Nyheter fra Kirkelig Fellesråd i Oslo v/Kaare 

 
 

 
EVENTUELT 

  



 

 

 

 


