
INNKALLING TIL 

MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD 

Sted: Schafteløkken 

Dato: 09.01.18 – 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 1/18 GODKJENNING AV INNKALLING 

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

 

MR 2/18 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA DESEMBER 2017 

   

  Saksdokument: 

  Ikke godkjent protokoll fra desember-møtet (eget vedlegg) 

   

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra MR-møtet i desember 2017 godkjennes. 

 

MR 3/18 GRAFISK PROFIL – FROGNER KIRKE 

   

Christine Munch fra Munch design presenterer forslag til grafisk profil for 

Frogner kirke. 

 

  Saksdokument ettersendes  

 

  Forslag til vedtak: 

  Formuleres på møtet 

 

MR 4/18 ADGANGSKORT TIL KONSERTER 

 

Utvalget for diakoni i Frogner menighet ønsker adgangskort til konserter i 

Frogner menighet. 

 

Forslag til vedtak: 

  Formuleres på møtet 

 

  



MR 4/18 REGNSKAPSRETTIGHETER 

 

Økonomitjenesten.no trenger adgang til nettbank for Schafteløkkens 

driftskonto for å kunne ta over behandling av innkomne fakturaer i tillegg til 

forenkling av allerede etablert utgående fakturabehandling.  

Inger E. Solem må gis tilgang til nettbank for Schafteløkkens driftskonto samt 

konterings- og attesteringsrettigheter for kostnader og inntekter for 

Schafteløkken. 

Sistnevnte medfører at stillingsinstruks for Daglig leder, Schafteløkken bør 

oppdateres til å inkludere regnskaps-ansvar. 

  

  Forslag til vedtak: 

Økonomitjenesten.no gis adgang til nettbanken for Schafteløkkens driftskonto. 

Inger E. Solem gis konterings- og attesteringsrettigheter for Schafteløkken 

samt adgang til nettbank for Schafteløkkens driftskonto. 

Daglig leder, menighet utarbeider forslag til endring av stillingsinstruks for 

Daglig leder, Schafteløkken. 

 

MR 5/18  ÅRSMØTE 2017  

 

Dato for menighetens årsmøte må fastsettes. 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres på møtet 

 

  



MR 6/18 ORIENTERINGSSAKER 

1) Frivillighetsåret 2018 

Frivillighet er tema for Den norske kirke i 2018. Frogner menighet trenger 

mange frivillige og dette bør ha fokus for menigheten i 2018.   

2) Møte med Oslo biskop  

Oslo nye biskop Kari Veiteberg inviterer 1. mars 2018 kl. 17.00-20.30 alle 

menighetsråd til samling i Nordstrand kirke. 

Tidligere sendt ut fra menighetskontoret. Påmelding seneste 15. februar 

2018. 

3) Årsplan 2018 

Stab og AU vil utarbeide forslag til årsplan for 2018 til neste MR-møte. 

4) Orgel-innvielse 4. februar 2018 

Liste over særlig inviterte deles ut på møtet til orientering 

5) Orientering om gulv i våpenhus: 

Bygg- og anleggssjef ønsker å avvente Frogner menighets ønske om å 

anlegge kjøkken på lagerrommet bakerst i kirken. Dette har vært drøftet i 

rehab-komiteen og forslag til løsning blir oversendt menighetsrådet. 

6) Orientering om gjenstående rehabilitering – KfiOs ansvar: 

Fortsatt gjenstår følgende: 

- Rens av fasaden mot Bygdøy alle 

- Ferdigstillelse av taket over våpenhuset 

- Reparasjon av rekkverk ved inngangsdør og tårninngang 

- Ferdigstillelse av ytterdørene mot Bygdøy alle 

- Enkelte elektriske monteringer utvendig 

- Enkelte elektriske utbedringer innvendig 

- Innvendig belysning av glassmalerier mot Bygdøy alle.  

7) Orientering om gjenstående rehabilitering – menighetens ansvar: 

Rehab-komiteen ønsker befaring av kirken med malermester for å få 

konkret tilbud. Avventer befaring. 

8) Personal-situasjon våren 2018 

Daglig leder, menighet, Thomas Ekeberg-Andersen er i permisjon fra 26. 

februar – 25. mai 2018 (60%, mandag til onsdag) og 28. mai – 17. juni 

(100%). Møter på MR-møter i perioden. 

 

Menighetskonsulent, Ole Andreas Gjerull er i 80% studiepermisjon fra 5. 

februar – 24. mars 2018. Varetar Bygdøy MR på kveldstid under 

permisjonen. 

 

Sokneprest Margunn Sandal er i studiepermisjon hele mai måned.   


