
INNKALLING TIL   
MØTE I FROGNER MENIGHETSRÅD 

Sted Menighetskontoret 

Dato: 16.06.22 – kl. 17.00-19.00 

 

 
 

Åpning:  

 

SAKSLISTE: 

 

 
   

MR 34/22 GODKJENNING AV INNKALLING 
   

  Forslag til vedtak: 

  Innkalling godkjennes. 
 

MR 35/22: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MR 
MØTET 2 MAI 2022 

 

Forslag til vedtak:  

Protokollen fra MR 02.05.22 godkjennes 

 

MR 36/22: PRISER UTLEIE SCHAFTELØKKEN OG 
KIRKESTUEN 

 

Økonomi og eiendomsutvalget har utarbeidet en prisliste 

over utleier hvor prisene differensieres mellom uke dager 

og helg, antall personer og kommersiell utleie vs 

diakonale formål. Prisene er sammenlignet med prisene i 

markedet og har som hensikt at det skal være enkelt å 

forholde seg til for både utleier og kunde.   

Forslag til vedtak:  

Det utarbeidede forslaget til utleiepriser vedtas.  

MR 37/22: PARKERING UTENFOR FROGNER 

MENIGHETSHUS SCHAFTELØKKEN 

 
Plassen foran menighetshuset og barnehagen er i 

utgangspunktet en lekeplass. Likevel har det utviklet seg 

en praksis hvor det parkeres biler og ved enkelte 
anledninger svært mange biler. Økonomi og 

eiendomsutvalget vil foreslå at det settes opp en 



parkeringsstruktur som gir plass til noen biler langs 

kanten inn til plassen. Her står allerede kantors bil, samt 
inntil to plasser til. Videre foreslås at det settes av to HC- 

plasser inntil veggen til menighetshuset.  

Parkeringsplassene i svingen nede i veien opprettholdes 
som i dag.  

Det inngås en avtale med et parkeringsselskap som 

jevnlig skal påse at reglene overholdes og kan ilegge 
bøter og eventuell borttauing. Avtalen med selskapet skal 

være at de får inntektene 100% for bøter og borttauing. 

Det skal selvsagt være anledning for henting og levering i 
barnehagen og for varelevering til menighetshuset og 

barnehagen.  

 
Det må informeres tydelig når leiekontrakter inngås at 

dette er praksis på plassen.  

 
Forslag til vedtak:  

• Det etableres to HC-parkeringsplasser inntil veggen på 

menighetshuset 
• Det gjøres plass til kantors bil samt ytterligere to p-

plasser langs kanten inntil plassen foran 

menighetshuset.  
Disse plassene skal markeres 

• P-plassene i svingen beholdes som i dag 

• Det inngås en avtale med et parkeringsselskap som 
skal sørge for at parkeringsbestemmelsene overholdes 

på plassen og i svingen. Avtalen gir 

parkeringsselskapet gevinsten av bøter og inntauing.     
 

MR 38/22: FROGNERUKA 22-28 AUGUST 

 
Bydel Frogner skal arrangere Frogneruka 22-28 august. 

Her skal så mye som mulig av det som skjer i bydelen 

presenteres. Frogner menighet bør delta. Det MR 
bestemmer skal skje i menighetens regi meldes inn og 

kommer i bydelens program for uken. Arrangementer vi 

kan tilby kan være: åpen kirke, konsert og omvisning.   
  

Forslag til vedtak:  

Tas i møtet 
 

 

 



 
EVENTUELT:  
 

ORIENTERINGER:  
 

• Digital informasjonstavle 
• Barnehagen og fremtidig organisering  

• Status seniorsenteret kontrakter og rehabilitering (Kaare) 
• Nytt fra diakoniutvalget (Eirik) 

• Nytt fra kulturutvalget (Mia) 
• Nytt fra eiendomsutvalget (Kaare) 

• Oppfølging bispevisitasen 
 

 

 
 

 
 

 


