INNKALLING TIL
MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD
Sted Menighetskontoret
Dato: 05.09.22 – kl. 18.00-20.00

Åpning:
SAKSLISTE:

MR 40/22 GODKJENNING AV INNKALLING
Forslag til vedtak:
Innkalling godkjennes.
MR 41/22: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR
MØTET 16 juni 2022
Forslag til vedtak:
Protokollen fra MR 16.06.22 godkjennes
MR 42/22: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR MØTE
OVER E-POST 24 og 25 AUGUST

Forslag til vedtak:
Protokollen fra MR 24.08.22 og 25.08.22 godkjennes.
MR 43/22: TRÆR UTENFOR SENIORSENTERET MOT
SOLHEIMSGATEN
Det står to trær helt inn til husveggen på Seniorsenteret
mot Solheimsgaten. Disse trærne gjør det umulig å
gjennomføre den planlagte dreneringen rundt huset samt
at det er en trussel mot grunnmuren. Trærne er ikke
fredet og kan felles. AU har hentet inn et tilbud på felling
av trærne til en pris på kr 25.000 eks moms. AU foreslår
at trærne felles.
Forslag til vedtak:
De to trærne som står inntil husveggen ved
seniorsenteret mot Solheimgaten felles. Trefelling
bestilles i tråd med tilbud som er mottatt

MR 44/22: ORGANISERING AV BARNEHAGEN
Stortinget har vedtatt en lov for private barnehager,
inkludert de ideelle barnehagene, om at disse skal skilles
ut i et eget selskap.
Et mer utfyllende notat for denne saken blir ettersendt
Forslag til vedtak:
Se ettersendt dokument
MR 45/22: PREST MED DIAKONALT ANSVAR I
FROGNER MENIGHET
Yvonne Andersen har sagt opp sin stilling som prest med
særskilt diakonalt ansvar for arbeid mot eldre. Dette
betyr at MR må ta stilling til hvordan vi skal utforme en
ny stillingsutlysning. MR foreslår at det settes ned en
arbeidsgruppe som skal forberede dette arbeidet.
Forslag til vedtak:
Det settes en arbeidsgruppe med Margunn Sandal, Eirik
Pettersen og Jens Jørgen Lie som skal planlegge og
forberede ny utlysning av stilling. Arbeidsgruppen skal
også eventuelt tilrettelegge for en kartlegging av behov i
soknet.

EVENTUELT:
TIL SAMTALE/DISKUSJON:
•
•
•

Kirkekaffe
Ny kapellanstilling. Hva ser vi etter?
Nominasjonskomitè før MR valget 2023

ORIENTERINGER:
•
•
•
•

Bispedømmets informasjonsleder kommer til MR 7
november
Nytt fra diakoniutvalget (Eirik)
Nytt fra kulturutvalget (Mia)
Nytt fra eiendomsutvalget (Kaare)

