
INNKALLING TIL   
MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD 

Sted Schafteløkken 

Dato: 10.01.22 – kl. 18.00-20.00 

 

 
 

 

Åpning: Mia Tønnessen 
 

SAKSLISTE: 

 
 

Møtet starter med at prosjektleder hos Backe eiendom Jens 
Biermann Knudsen innleder om planene for tomten til 

Frognerhjemmet med påfølgende spørsmål og kommentarer.  

   
MR 01/22 GODKJENNING AV INNKALLING 

   
  Forslag til vedtak: 

  Innkalling godkjennes. 
 

MR 02/22: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR 
MØTET 6 desember 2021 

 

Forslag til vedtak:  

Protokollen fra MR 06.12.21 godkjennes 

 

MR 03/22: OFFERLISTE 2022 
 

Det har ikke kommet inn nye søkere til kirkeoffer i 2021. AU 
foreslår derfor å sette opp den samme listen som i 2021, med 

50% til menigheten og 50% til andre.  
 

Forslag til vedtak:  

Institutt for sjelesorg  

Det Norske Misjonsselskap  

Kirkens SOS (2 ganger) 

Areapagos 

Bibelselskapet 

IKO 

Kirkens Sosialtjeneste 

Kirkens Nødhjelp (2 ganger) 

Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep 

Kirkens Bymisjon 

Norges KFUK/KFUM 



Sjømannskirken 

Konfirmantarbeidet 

Åpen kirkegruppe 

Kirkens fengselsarbeid 

Changemaker 

Menighetens barnehage 

TV-aksjonen 

Søndagsskolen i Norge 

Det norske menneskerettighetsfond 

Militært kristent fellesskap 

Kristent interkulturelt arbeid 

Menighetens barne- og ungdomsarbeid 

Stefanusalliansen 

 

MR 04/22: SØKNAD FRA FROGNER KAMMERKOR   

Frogner Kammerkor er en viktig samarbeidspartner for 

Frogner menighet. Også i år søkes det om midler for 

fjorårets aktiviteter på kr 45.000,- Dette er samme beløp 
som for forrige år. Søknad og regnskap liger vedlagt  

 

Forslag til vedtak:  
Frogner Kammerkor innvilges kr 45.000 i økonomisk 

støtte 

 
MR 05/22: ÅRSPLAN FROGNER MENIGHET   
 

MR har vedtatt en strategisk plan for hva som skal 

gjennomføres og arbeides med i denne perioden. AU foreslår 

konkrete tiltak som fremkommer i vedlegget.  

Forslag til vedtak:  

Se vedlegget 

 
MR 06/22: REGNSKAPSRAPPORT 1-11 BARNEHAGEN 

 
Denne rapporten viser at barnehagen har spist inn en god del 

av underskuddet fra i fjor. Dette skyldes to forhold:  
1. Inntektene har økt som følge av inntak av flere små barn.  

2. Vikarbruken er redusert. Bente Larsen som er styrer har 
selv gått på avdeling når det har vært sykefravær og hun 

har kunnet gå inn. Det er selvsagt benyttet vikarer når det 

har vært nødvendig.  
 

Forslag til vedtak:  



 
Regnskapsrapport 1-11 for barnehagen tas til orientering  

 

MR 07/22: Regnskapsrapport 1-11 Frogner menighet  
 

Denne rapporten viser at Frogner menighet kommer til å gå 
med underskudd i 2021. En svært viktig årsak til dette er 

kostnadene til advokatbistand i tre forskjellige saker. Samtidig 
vil underskuddet være mindre enn det vises i denne rapporten 

fordi utleie av kirken til konserter har skapt en del mer 
inntekter frem til de to siste ukene før jul. da ble det noen 

kanselleringer. Disse inntektene vil fremkommer i desember.  
Det er også verdt å legge merke til at utleievirksomheten i 

Menighetshuset og Kirkestuen har vært bedre i 2021 enn året 
før og at Menighetshuset kommer til å få et resultat som ligger 

rundt det reviderte budsjettet.  
 

Forslag til vedtak:  

 
Regnskapsrapport 1-11 for Frogner menighet tas til 

orientering.  
 

MR 08/22: Budsjett 2022 barnehagen 
 

Budsjettet er ikke helt ferdigstilt og vil bli ettersendt i løpet av 
torsdag 6 januar 

 
MR 09/22: Budsjett 2022 Frogner menighet  

 
Budsjettet er ikke helt ferdigstilt og vil bli ettersendt i løpet av 

torsdag 6 januar 
 

EVENTUELT:  

 
ORIENTERINGER:  

 
• Årsplan barnehagen (Sissel og Einar) 

• Orientering fra Frogner menighets diakonale stiftelse (Lars)  
• Status seniorsenteret (Kaare) 

 
 

 
 

 
 

 


