INNKALLING TIL
MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD
Sted: Kirkestuen
Dato: 06.02.18 – kl. 18.00-20.00
Innkallingen går til medlemmer og varamedlemmer i Frogner
menighetsråd
Forfall meldes snarest til Daglig leder Thomas Ekeberg-Andersen
Tlf.: 23 62 90 62 / 48 35 85 83 eller te728@kirken.no
Åpning:
SAKSLISTE:
MR 8/18

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

MR 9/18

GODKJENNING AV MØTEBOK FRA JANUAR 2018
Saksdokument:
Ikke godkjent protokoll fra januar-møtet (eget vedlegg)
Forslag til vedtak:
Protokoll fra MR-møtet i januar 2018 godkjennes

MR 10/18 GRAFISK PROFIL – FROGNER KIRKE
Saksordfører: Margunn Sandal
Saksdokument: MR 8/18 - Saksutredning og grafisk
veiledning
Forslag til vedtak:
Logo og grafisk profil tas i bruk på alle menighetens
plattformer. Utvalget som har jobbet med profil og logo
arbeider videre med å følge opp den enhetlige designen, også
på sosiale medier. Gruppen inviterer Munch design og redaktør
for hjemmesidene til et møte om dette. Daglig leder bør også
være til stede.

MR 11/18 BUDSJET TROSOPPLÆRING
Saksdokument: MR 11/18 - Budsjett trosopplæring 2018
Forslag til vedtak:
Budsjett 2018 for Trosopplæringen i Frogner og Bygdøy
godkjennes.
MR 12/18 GODTGJØRELSE - BARNEHAGE
I forbindelse med lengre varende sykdom hos styrer i
barnehagen har nødvendige oppgaver blitt løst av andre
personer. Pedagogisk leder på Stallen har varetatt mye av
styrefunksjoner, hatt kontakt med foreldre og ivaretatt enkelte
administrative funksjoner på kontoret.
Daglig leder, menighet, har varetatt økonomi og regnskap. I
tillegg har alt av innrapportering til myndighetene, avslutning
av årsmelding og øvrig årsavslutning blitt varetatt.
Daglig leder, menighet, foreslår at pedagogisk leder Solbjørg
Antonsen kompenseres ved å få utbetalt overtid og tillegg fra
og med 1. desember 2017 frem til styrer Beate Skorstad er
tilbake i jobb.
Forslag til vedtak:
Pedagogisk leder Solbjørg Antonsen kompenseres ved å få
utbetalt overtid og tillegg fra og med 1. desember 2017 frem
til styrer Beate Skorstad er tilbake i jobb.
MR 13/18 EVALUERING AV ÅRSPLAN 2017 OG ÅRSPLAN 2018
Saksdokumenter:
MR 13/18-1 - Årsplan 2017 (eget vedlegg)
MR 13/18-2 - Årsplan 2018 med tiltak (eget vedlegg).
Forslag til vedtak:
Foreslåtte tiltak for 2018 vedtas.
MR 14/18 ORIENTERINGSSAKER
1) Bemanningssituasjonen under permisjonsavvikling
2) Frivillighetsfest tirsdag 19. Juni 2018 kl. 18.00 på
Schafteløkken
3) Årsstatistikk 2017
4) Videreføring av godkjent lokal grunnordning

