
INNKALLING TIL 

MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD 

Sted: Schafteløkken 

Dato: 08.06.20 – kl. 18.00-20.00 

 

 

 
 

Åpning: Sissel Nilsen 

 

SAKSLISTE: 

 

MR 28/20 GODKJENNING AV INNKALLING 
  Øvrige saker til sakslisten meldes her eller i forkant av møtet  

  til AU. 
 

  Forslag til vedtak: 
  Innkalling godkjennes. 

 

MR 29/20: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR MØTET  
                  4. MAI 

                                         
  Forslag til vedtak 

  Protokollen godkjennes  
  

MR 30/20: OFFER HØSTEN 2020 
   

Bakgrunn:  
MR har vedtatt en fordeling av kirkeofringer hvor menigheten 

skal ha 60% og utenforstående 40%. På grunn av Covid-19  
er 9 høymesser med offer avlyst. Fem av disse skulle ha ofring 

til menighetens arbeid. Dette betyr et estimert inntektstap på 
10.000,- AU foreslår å endre på denne fordelingsnøkkelen på 

høstens ofringer, slik at vi kommer mer i tråd med budsjettert 

inntekt.       
  

Forslag til vedtak:  
For kirkeofringer høsten 2020 blir fordelingen 70% til egen 

menighet og 30% til eksterne formål.  
 

 
MR 31/20: SIGNERING AV MR-PROTOKOLLER 

 
Bakgrunn: 

Det har lenge vært praksis i MR at protokollen blir godkjent på 
det påfølgende MR møtet. Det har ikke vært praksis med 

signaturer på godkjent protokoll. Det har vært noen 



situasjoner, bla. med Brønnøysund, hvor det kreves signatur. 

AU foreslår derfor at MR leder og daglig leder signerer 
godkjente protokoller 

   

Forslag til vedtak:  
Godkjente MR protokoller skal signeres av MR-leder og daglig 

leder i fellesskap.  
   

 
MR 32/20: REVIDERT BUDSJETT BARNEHAGEN 2020  

 
Bakgrunn:  

Dette budsjettet revideres for å synliggjøre kostnader og 
inntekter knyttet til rehabiliteringen av kjøkkenet i 

barnehagen. Arbeidet med å rive ned og sette opp kjøkken, 
samt noe rørleggerarbeid er budsjettert med 300.000. Dette 

er dobbelt så mye som det var lagt opp til da budsjettet ble 
vedtatt i desember.  

På den andre siden kan vi ta inn to flere småbarn når det nye 

kjøkkenet er på plass. Det betyr at vi får inn ca 200.000,- mer 
i overføring fra bydelen siste halvår i år og 400.000 mer i 

overføringer i 2021. Derfor ser vi at dette er et tiltak som vil 
betale seg ganske fort samtidig som ansatte får en bedre 

arbeidshverdag. I tillegg kommer egenandel fra foreldrene til 
to barn i hele perioden.      

Barnehagen får kompensert for bortfall av foreldrebetaling for 
perioden da den var stengt ( kr 101.000) samt at vi var åpne 

for to barn som hadde foreldre i samfunnskritiske jobber. 
Søknad på dette er nettopp sendt inn.  

  
  Forslag til vedtak:  

  Revidert budsjett 2020 for barnehagen tas til orientering  
 

MR 33/20: REVIDERT BUDSJETT FROGNER MENIGHET 2020  

 
Bakgrunn: 

 Covid-19 situasjonen har hatt stor innvirkning på menighetens 
aktivitet og for aktiviteten til våre samarbeidspartnere. 

Ombookinger og avbestillinger for leieforhold til Schafteløkken 
og Kirkestuen vil være betydelige. I tillegg er det usikkert om 

julekonsertene i kirken vil gå av stabelen. Til sammen betyr 
dette stor inntektssvikt.  

I denne situasjonen vil det være lurt å bruke så lite penger 
som mulig, derfor er det skåret ned til beinet på flere områder. 

Spesielt på vedlikehold av bygningene våre på Schafteløkken 
og Kirkestuen. Det vil ikke være rom for noe ekstraordinært 

forbruk resten av dette året. Det blir også spennende å se 
hvordan utleiemarkedet vil endres etter Covid-19 og påvirke 



oss de neste årene. Foreløpig er ett område skjermet for 

nedskjæringer og det er kirkemusikk. Dette henger sammen 
med at en del er allerede booket inn, samtidig som det kan 

være verdt mye for en del menneske rå få noe ekstra musikk i 

kirken dersom de tradisjonelle julekonsertene uteblir i år.  
Forslag til revidert budsjett legges frem med et underskudd på 

NOK 194.000,-  Vi er heldigvis i en situasjon hvor likviditeten 
er bra og som gjør at vi med dette budsjettet kan overholde 

våre forpliktelser og betale våre regninger.   
 

Forslag til vedtak:  
Revidert budsjett 2020 for Frogner menighet tas til orientering     

 
MR 34/20: MØTEPLAN FOR MR HØSTEN 2020 

 
Bakgrunn:  

 MR må vedta en møteplan for høsten. Det foreslås at første 
møtet er 10. august og at det blir en 

sommeravslutning/innledning på høsten over et godt måltid 

etter møtet hjemme hos Kaare og Morten 
 

Forslag til vedtak: 
 Møteplan for MR møter høsten 2020:  

 10. august, 7. september, 5. oktober, 2. november og  
7. desember.  

 
 

ORIENTERINGSSAKER:  
 

 Status seniorsenteret 
 Salg av Frognerhjemmet   

 Nytt fra Fellesrådet 
 

 

 
EVENTUELT  

 
 

 


