INNKALLING TIL
MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD
Sted Menighetskontoret
Dato: 02.05.22 – kl. 19.00-20.30

NB!!! MERK TIDEN. KL 19.00
Åpning: Mette Burkeland
SAKSLISTE:

MR 28/22 GODKJENNING AV INNKALLING
Forslag til vedtak:
Innkalling godkjennes.
MR 29/22: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR
MØTET 4 APRIL 2022
Forslag til vedtak:
Protokollen fra MR 04.04.22 godkjennes
MR 30/22: MØTEPLAN FOR MR HØSTEN 2022

MR har i hele denne perioden vært avholdt den første
mandagen i måneden. AU foreslår at denne praksisen
fortsetter
Forslag til vedtak:
MR møter høsten 2022:
5. september, 3 oktober, 7 november og 5 desember
m/juleavslutning
MR 31/22: FORLENGELSE AV KONTRAKT MED
FESTBORDET AS V/LAILA ANDERSEN
Siden november 2021 har Festbordet AS v/Laila Andersen
hatt ansvaret for utleievirksomheten og oppfølging av
denne på menighetshuset Schafteløkken og Kirkestuen.
Samtidig har det vært jobbet med å finne et egnet
bookingsystem for å digitalisere bookingen av alle

rommene. Denne prosessen har tatt mer tid enn planlagt,
og det er fortsatt under arbeid. Samtidig har Festbordet
AS og Andersen jobbe 50% med utleie og AU foreslår at
vi forlenger denne avtalen til 31.12.2022
Andersen har fungert veldig godt i denne perioden og er
motivert for å jobbe videre med dette.
Forslag til vedtak:
MR forlenger den inngåtte avtalen med Festbordet AS
v/Laila Andersen om drift av Schafteløkken og Kirkestuen.
MR 32/22: MARKEDSFØRING AV FROGNER
MENIGHET VED KONSERTER I KIRKEN
På menighetsmøtet ble dette løftet frem. Det kan være en
løsning at en representant for menigheten leser opp en
tekst før konserten starter for å si en hilsen og noen ord
om menigheten. Det er noen dilemmaer rundt dette som
MR må drøfte, bla. å skille mellom type konserter og det
faktum at vi må ha en person til å utføre denne
oppgaven.
Forslag til vedtak:
Tas i møtet
MR 33/22: MØTE MELLOM MENIGHETSRÅD OG STAB
AU foreslår at vi allerede nå fastsetter dato for det årlige
møtet mellom MR og stab. Dette skal skje i
høstsemesteret.
MR bestemmer en dato ut fra de møtedatoene som er
satt tidligere i møte
Forslag til vedtak:
Tas i møtet
EVENTUELT:
ORIENTERINGER:
•
•
•
•

Bispevisitas 10 – 15 mai
Status seniorsenteret og rehabilitering (Kaare)
Nytt fra diakoniutvalget (Eirik/Yvonne)
Nytt fra kulturutvalget (Mia)

•

HMS på kontoret (Jens)

