
INNKALLING TIL 

MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD 

Sted: Digitalt på Zoom 

Dato: 7.12.20 – kl. 18.00-20.00 

 

 

 
 

Åpning: Margunn Sandal 

 

SAKSLISTE: 

 

MR 64/20 GODKJENNING AV INNKALLING 
  Øvrige saker til sakslisten meldes her eller i forkant av møtet  

  til AU. 
 

  Forslag til vedtak: 
  Innkalling godkjennes. 

 

MR 65/20: GODKJENNING AV REDIGERT PROTOKOLL 
FRA MR MØTET 5. OKTOBER 

                                         
  Forslag til vedtak 

  Protokollen godkjennes  
  

MR 66/20: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR 
MØTET 18. NOVEMBER  

   
Forslag til vedtak:  

Protokollen godkjennes 

MR 67/20: KONSTITUERING AV AU 

Hvert år gjennom valgperioden skal menighetsrådet 
konstituere AU med leder, nestleder og medlem.  

Forslag til vedtak: 

 Leder: Trond Arild Lidalen 
 Nestleder: Sissel Nilsen 

 Medlem: Kaare Framstad 

 

MR 68/20: REGNSKAPSRAPPORT 1-10 BARNEHAGEN  

Barnehagen har gjennomgått en betydelig rehabilitering dette 

året og dette kommer frem i rapporten. Det er stor kostnad 

som kommer på desember rapporten, slik at barnehagen går 
på en budsjettsprekk på vedlikehold. Samtidig er dette 



kostnader som vil gi barnehagen en betydelig inntektsøkning i 

årene som kommer. Det er videre noe sykefravær, en 
langtidssykemeldt, som betyr økte innleiekostnader. Selv om 

noe av dette blir refundert fra NAV, så dekker det ikke hele 

merkostnaden. Barnehagen ligger an til å gå i balanse ved 
utgangen av året.     

Forslag til vedtak:  

Regnskapsrapport 1-10 for barnehagen tas til etterretning  

MR 69/20: REGNSKAPSRAPPORT 1-10 FOR FROGNER 

MENIGHET 

Ved utgangen av oktober er leieinntektene på Schafteløkken 

og Kirkestuen på 1,2 mill kroner. Årsresultatet ligger an til å 
passere 1,5 mill. Dette er i tråd med det reviderte budsjettet 

MR vedtok i juni. Dette er likevel et betydelig omsetningstap i 
forhold til en normalsituasjon. Både i utleievirksomheten og i 

kirken har det vært et mindre forbruk i 
arrangementskostnader. Det har heller ikke vært rom for 

rehabilitering og vedlikehold av bygningene på grunn av 
Covid19 og tap av inntekter og ikke rom for avsetning til 

dette.     

Forslag til vedtak:  

Regnskapsrapport 1-10 for Frogner menighet tas til 

etterretning   
 

MR 70/20: BUDSJETT FOR BARNEHAGEN 2021  

Barnehagen har i 2020 oppgradert kjøkkenet og en del andre 

forhold som var praktisk å ta samtidig med kjøkkenet. I dtete 
budsjettet er det lagt inn en inntektsøkning fra bydelen på 

grunn av at det er tatt inn to flere småbarn som genererer 
mer inntekt. Samtidig er det foreslått å sette av 150.000 

kroner til å skifte ut en del vinduer som er i en kritisk 
forfatning. Det er allerede satt i gang et arbeid med å hente 

inn priser på dette og det kan medføre et behov for å justere 
budsjettet i løpet av 2021.  

 
Forslag til vedtak:  

 
Forslag til budsjett for barnehagen 2021 vedtas 

 

 



 

MR 71/20: BUDSJETT FOR FROGNER MENIGHET 2021 

Dette budsjettet er satt sammen i en situasjon hvor det er 

mange usikre faktorer for året som kommer. Hvor snart vi kan 

komme i gang med normal aktivitet i kirken er usikkert. Det er 
uklart hvor fort vi kommer opp i en normal utleieaktivitet på 

Schafteløkken og Kirkestuen. Her må vi sannsynligvis regne 
med noe lavere leieinntekter enn tidligere år. Fra 1. januar 

2021 så overtar bydelen driften av Frogner seniorsenter. Her 

er det foreløpig ikke avklart hva leieinntekten kommer til å bli 
og det er uklart i hvor stor grad vi må oppgradere på 

Schafteløkken og Seniorsenteret. Dette kommer ikke til å 
være helt klart før utpå nyåret. Derfor er det garantert at vi 

må komme tilbake til MR med et revidert budsjett i løpet av 
våren.       

Forslag til vedtak:  

Forslag til budsjett 2021 for Frogner menighet vedtas 

 

MR 72/20: MØTEKALENDER FOR FROGNER 

MENIGHETSRÅD 1 HALVÅR 2021 

MR sine møter er blitt avholdt den første mandagen hver 

måned, med et par unntak. AU mener at denne praksisen skal 

fortsette i 2021 

 

Forslag til vedtak:  

  MR avholder sine møter på følgende datoer første halvår 2021:  

  11. januar 

  1.  februar 

  1. mars 

  12. april 

  3. mai 

  7. juni  

    

ORIENTERINGSSAKER:  
 

 Julen 2020 
 Status seniorsenteret 

 Program første halvår 2021 
 Nytt fra Kirkelig Fellesråd  

 



 

 
EVENTUELT  

 
 

 

 


