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INNKALLING TIL 

MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD 

Sted: Kirkestuen 

Dato: 08.04.18 – kl. 18.00-20.00 

 
 

 
Åpning:  

 

SAKSLISTE: 

 
MR 15/19 GODKJENNING AV INNKALLING 

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

 
  Forslag til vedtak: 

  Innkalling godkjennes. 
 

MR 20/19 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MARS 2019 

   
  Saksdokument:  

  Ikke godkjent protokoll fra marsmøtet (eget vedlegg) 
   

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra MR-møtet i januar 2019 godkjennes. 

 
MR 21/19 NOMINASJON – GODKJENNING AV LISTEFORSLAG 

   
Bakgrunn:  

 I januar valgte MR en nominasjonskomite bestående av         
Anners Lerdal, Marianne Lystrup og Gunnar Heiene. MR er 

valgstyre og skal sørge for at de innstilte kandidatene er 
valgbare gjennom at de er medlem av kirken og bosatt i 

soknet.  

Komiteen er har ikke ferdigstilt listen fult ut enda og derfor vil 
listeforslaget presenteres på MR møtet.   

 
Forslag til vedtak:  

 MR godkjenner listen som sendes inn innen 30. april 
 

 
MR 22/19 GJENNOMFØRING AV KIRKEVALGET 2019 

  
 Bakgrunn:  

Årets kirkevalg går av stabelen 8. og 9. september. 
Menighetsrådet er valgstyre og ansvarlig for at valget 

gjennomføres i henhold til lover og forskrifter. Kirkelig 
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Fellesråd i Oslo vil ha to samlinger for menighetenes 

administrative ledelse hvor tema er gjennomføring av valget.  
 Forhåndsvalget starter 10. august og avsluttes 6. september. 

Her tar Kfio sikte på å etablere ett eller to sentrale valglokaler 

i Oslo. Når dette er på plass vil Oslos menigheter bli bedt om å 
bidra til bemanning.     

 
Forslag til vedtak:  

Følgende oppgaver må delegeres av valgstyret: 

 

-   Valgstyret må oppnevne tellekorps (minimum to personer). 

-   Valgstyret må være tilstede (minimum to personer) under                           

opptellingen, som foregår etter siste valgdag. 

- Leder for valgstyret må utarbeide rapport for valget etter 
gjennomført valg. 

- Valgstyret må oppnevne daglig leder Jens Jørgen Lie og 
menighetskonsulent Ole Andreas Gjerull til 

stemmemottakere for Frogner sokn. Dette må gjøres med 
tilbakevirkende kraft i og med forhåndsstemmingen gikk i 

gang 10. august 2015.  
- Daglig leder og menighetsforvalter deltar på de to 

samlingene i Kfios regi om gjennomføring av valg 
 

Daglig leder er ansvarlig for den praktiske gjennomføring av 

valget og jobber kontinuerlig med å fylle vaktlistene for 

valgtingene (stemmestedene).  

 

MR 23/19 OPPFØLGING AV ÅRSMØTE OG MENIGHETSMØTET  

  
Bakgrunn:  

Frogner menighet avholdt årsmøte og menighetsmøte 7. april. 

Dette punkt er satt opp med tanke på oppfølging dersom det 

er behov 

Forslag til vedtak: 

  Tas i møtet 
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ORIENTERINGSSAKER:  

 
 Status Frognerhjemmet.  

Regnskap 2018 

 Vikarprest 
 Fordelingsnøkkel kirkemøtet 

 Enhetlig ledelse – vedtak kirkemøtet 
 MR møte med staben før sommeren  

 
 

 
EVENTUELT 

 

 


