
 

 

INNKALLING TIL 

FROGNER MENIGHETSRÅD 

Sted: Kirkestuen 

Dato: Tirsdag 06.06.17 – 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  

 

Forfall: 

Harald Kringlebotn har tidligere meldt forfall pga. reise. 

 

Bevertning: Enkel bevertning, te, kaffe og frukt. 

 

Åpning: Erik Grøttum 

 

SAKSLISTE: 

 

MR 51/17 GODKJENNING AV INNKALLING 

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

 

MR 52/17 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MAI 2017 

   

  Saksdokument: 

  Ikke godkjent protokoll fra mai-møtet (eget vedlegg) 

   

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra MR-møtet i mai 2017 godkjennes. 

 

MR 53/17 HØRINGSUTTALELSE – NYE REGLER FOR VALG AV RÅD 

   

  Saksdokument:  

MR 53/17-1 – Notat fra arbeidsgruppe 

 

Saksordfører: Erik Kyvik Hauge 

 

 Høringsfrist er 14. juni 2017 

 

 Forslag til vedtak: 

 Frogner menighetsråd støtter uttalelsen fra arbeidsgruppen og sender denne 

innen fristen. 

  

 

 

 

 

 



 

 

MR 54/17 MØTEDATOER – HØSTEN 2017 

 

  Tirsdag 15/8 kl. 18.00 

  Tirsdag 5/9 kl. 18.00 

  Tirsdag 10/10 kl. 18.00 

  Tirsdag 7/11 kl. 18.00 

  Tirsdag 5/12 kl. 18.00 

 

  Forslag til vedtak: 

  Møtedatoene for høsten 2017 vedtas 

 

 

MR 55/17 ÅRSREGNSKAP 2016 

 

Frogner menighetsråd må godkjenne årsregnskapet for 2016 innen dette sendes 

til revisjon til KPMG (KfiOs revisor).  

Vedlagte regnskap inneholder noen feilposteringer i forhold til avdelinger og 

konteringer. 

Daglig leder har gjort en detaljert gjennomgang av regnskapet og meldt disse 

rettelser inn til KfiO. Rettet regnskap ettersendes innen møte, hvis det 

foreligger. 

Frogner menighetsråd må fatte vedtak om overførsel til disposisjonsfond av 

tidligere regnskapsmessigt mindreforbruk i balansen (-750.261 kr), som finnes 

på siste side. 

I tillegg må Frogner menighetsråd fatte vedtak om å dekke det 

regnskapsmessige merforbruk i 2016 på (216.214 kr.), som tilsvarer 

menighetens regnskapsmessige resultat (reelle utgifter/inntekter i forhold til 

budsjettet). 

 

Saksdokument: 

MR 55/17 – Årsregnskap 2016 (egen fil) 

 

Forslag til vedtak: 

Årsregnskapet godkjennes. 

Regnskapsmessigt mindreforbruk (-750.261 kr) i balansen overføres til 

disposisjonsfond. 

Regnskapsmessige merforbruk i 2016 på (216.214 kr.) dekkes av 

disposisjonsfondet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MR 56/17 ORIENTERINGSSAKER 

1) Trosopplæringsleder-vikariat 

 

2) Ny biskop i Oslo 

Frist for supplerende nominasjon (videresendt fra DL 22/5-17). 

Saksdokument: 56/17- 2 

 

Link til info om kandidatene: 

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Oslo/nyhetsarkiv/fem-kandidater-til-

a-bli-biskop-i-oslo/  

 

Regler for avstemming i menighetsrådet: 

Avstemningen i menighetsrådet foregår ved vanlig flertallsvotering, der det 

først voteres over hvem som skal føres opp som nr 1, dernest voteres over 

hvem som skal føres opp som nr 2 og til sist voteres over hvem som skal 

føres opp som nr 3. 

Hvis ingen ved første stemmegivning får flertall av de stemmer som er 

avgitt, holdes ny stemmegivning. Ved denne regnes den for valgt som har 

fått flest stemmer. Det kan før ny stemmegivning gjøres vedtak om at det 

bare skal stemmes på to eller flere av dem som ved første stemmegivning 

har fått det høyeste stemmetall. Er valget fremdeles uavgjort fordi flere har 

fått like mange stemmer, treffes avgjørelsen ved loddtrekning. 

Resultatet av avstemningen med opplysning om stemmetall eller i tilfelle 

vedtak om at erklæring ikke blir avgitt, føres inn i møteboken. Bekreftet 

utskrift av møteboken sendes inn til departementet innen utløpet av den frist 

som er satt. 

Stemmegivningen i menighetsrådet er hemmelig. Prester, kateketer og 

diakoner som er stemmeberettiget etter § 3, deltar ikke i stemmegivningen. 

 

3) Rehabilitering av Frogner kirke  

Orientering ved Daglig leder 

 

4) Forsikring av Schafteløkken 

KNIF forsikring har gjort en gjennomgang av alle tre bygninger på 

Schafteløkken. 

 

MR 57/17 TESTAMENTARISK GAVE – unntatt offentlighet 

 

  Saksdokument: MR 57/17 (egen fil) 

 

MR 58/17 EVENTUELT: 

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Oslo/nyhetsarkiv/fem-kandidater-til-a-bli-biskop-i-oslo/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Oslo/nyhetsarkiv/fem-kandidater-til-a-bli-biskop-i-oslo/

