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INNKALLING TIL 

MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD 

Sted: Schafteløkken – Store sal 

Dato: 03.06.19 – kl. 18.00-20.00 

 
 

 
Åpning:  

 

SAKSLISTE: 

 
MR 31/19 GODKJENNING AV INNKALLING 

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

 
  Forslag til vedtak: 

  Innkalling godkjennes. 
 

MR 32/19 GODKJENNING AV MØTEBOK EKSTRAORDINÆRT MØTE 

21. MAI 2019 
   

  Saksdokument:  
  godkjent protokoll fra marsmøtet (eget vedlegg) 

   
Forslag til vedtak: 

Protokoll fra MR-møtet 21. mai 2019 godkjennes. 
 

MR 33/19 MR OG STABEN 
 

Bakgrunn:  
 MR inviterer staben til en samtale rundt samarbeid og hva som 

fungerer godt og mindre godt og gjensidige forventninger til 
arbeidet.  

 

  Forslag til vedtak:  
  Tas i møtet 

 
MR 34/19 OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM TIL DIAKONAL 

ARBEIDSGRUPPE    
Bakgrunn:  

 Menighetsrådet ar nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe 
frem skisser på diakonale satsingsområder fremover.  Gruppen 

består i dag av Grethe Robertsen, Margunn Sandal og Brita 
Liholm. De ønsker å supplere gruppen med ett medlem 

 
Forslag til vedtak:  

 Forslag til nytt medlem legges frem i møtet 
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MR 35/19 ÅRSREGNSKAP 2018 FROGNER MENIGHET 
  

 Bakgrunn:  

Frogner menighet har et årsresultat med et mindreforbruk på 
292.700 kroner.  

 
 Forslag til vedtak:  

Årsregnskapet for Frogner menighet 2018 godkjennes 
 

MR 36/19: ÅRSREGNSKAP 2018 BARNEHAGEN 
 

 Bakgrunn:  
Barnehagen har et driftsår bak seg med høyt sykefravær. 

Dette betyr at det har vært et merforbruk på vikarer enn i 
andre år. Det er et gap på ca. 100.000,- kroner mellom 

refunderte sykepenger fra NAV og vikarbruk. Årsresultatet for 
barnehagen er et merforbruk på 87.143 kroner.  

Dette er en kraftig forbedring i forhold til året før da 

underskuddet var på i overkant kr. 240.000,-  
 

 Forslag til vedtak:  
Årsregnskapet 2018 for barnehagen godkjennes  

 
MR 37/19: Valg til MR høsten 2019 

 
 Bakgrunn:  

MR er valgstyre for forhåndsvalget som skal foregå i perioden 

12. august til 6. september. Kapellet i Domkirken skal være 

lokalet for årets forhåndsvalg og vil ha åpningstider mandager 

10-14, onsdager 10-14 og fredager 16-18 i perioden 12.08 til 

04.09 2019. AU foreslår at det avholdes to datoer for 

forhåndsvalg fra Frogner menighetskontor og at det 

arrangeres en hentetjeneste slik at medlemmer får muligheten 

til å avgi stemme. 

Forslag til vedtak:  

Det arrangeres forhåndsvalg fra Frogner menighetskontor 

onsdag 21 august kl 16-18 og søndag 25. august kl 12-14. Det 

organiseres en hentetjeneste for eldre medlemmer som ønsker 

å avgi stemme  
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