Referat fra møte i Menighetsrådet i St. Olav menighet
onsdag 29. november 2017.
Til stede:
Egil Mogstad, Hege Strand, Theodor With, Dominika Kowalczyk, Beata Turek, p. Slawomir Czuba,
Maria Fe Sæther og Klaus Andersen
Forfall : Paul Opata, Marc Dhainaut

Sak 31/17: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent

Sak 28/17: Brev til Renée Fagerhøi
Vedtak:
Menighetsrådet i St Olav menighet er blitt gjort kjent med at bilder av Jesus og Maria er brukt som
dekorasjoner på toalettene i restaurant Bula. Menighetsrådet tar avstand fra måten
bildene er plassert på.
Plasseringen av bildene er blasfemisk, respektløs og krenkende.
Renée Fagerhøi gjøres kjent med vedtaket.

Sak 32/17: Møteplan for våren 2018.
Vedtak:
Det er enighet om følgende møteplan for våren 2018:
24. januar, 28. februar, 21. mars, 18. april, 30. mai
Alle møter holdes i menighets-sentret, starter kl. 18.45 og varer til kl. 21.30 senest.

Sak 33/17: Første behandling av budsjett for 2018.
Momenter fra diskusjonen:
Kostnader og inntekter fra kirkekaffen må inn på budsjettet. Det må budsjetteres inntekt fra
formålsbestemt kollekt til ny kirke (jf. post 3207 og gaver til ny kirke, videre-betalt, jf. post 7405).
Det bør vurderes å øke kostnads-siden med større avsetninger til katekese og eventuelt også til
arbeidet med oppgradering av det gamle foreningslokalet. Det er også ønskelig med avsetninger til
lønn for organist i de polske messene.
Vedtak:
Menighetsrådet tar foreløpig budsjett for 2018 til orientering., og ber om at idéer som kom frem i
møtet innarbeides i den endelige versjonen.

Sak 23/17: Regnskapet for 2016; revisjonsrapport og årsmelding.
Momenter fra diskusjonen:
Revisjonsrapporten fra Deloitte for 2016 anbefaler (i) at vi innfører tilgangskontroller med to
signaturer i nettbank, (ii) at vi jobber videre med å øke sporbarhet mot bank for kollekter, (iii) at
gaver kun mottas på bank-konti, (iv) at det utarbeides attestasjonsrutine for lønn og (v) at inventar
og utstyr med varig verdi balanseføres.
Det ble opplyst at tilgangskontroller for nettbank er opprettet (jf. pkt. (i)). Det er Egil og Per Albert
Wold som sammen er bemyndiget til å foreta utbetalinger fra menighetens konti i nettbank. Videre
er det innført et system for sporbarhet av kollekt mot bank for de store messene i St Olav.
Vedtak:
Saken ble drøftet.

Sak 11/17: Bruksplan for rommene i menighets-sentret.
Bakgrunn for saken:
Menighetsrådet har etter møtet med foreninger, lag og katekese foreslått at det utarbeides et
reservasjons-system for bruk av rom i menighets-sentret, og at menighets-sekretæren trekkes inn i
dette arbeidet.
Momenter fra diskusjonen:
Et reservasjons-system kan være et bidrag til en bedre organisering av rombruken i menighetssentret, men også et reservasjons-system forutsetter at brukere varsler om sine rombehov. Dette
skjer ikke i tilstrekkelig grad i dag. Mange brukere bare ankommer og beslaglegger rom, hvilket har
ført til kjedelige kollisjoner.
Vedtak:
Menighets-sekretæren inviteres til neste møte.

Sak 34/17:Tømming av lager for utstyr menigheten har hatt på
Dora.
Bakgrunn for saken:
Menigheten har lagret diverse utstyr fra den gamle kirken i et lager som vi betaler leie for på Dora.
Det er ønskelig å tømme lageret nå, slik at det ikke påløper leie i 2018.
Vedtak:
Lageret forsøkes tømt i uke 49. Det er flere frivillige i menighetsrådet som kan hjelpe til.
Sognepresten gir nærmere beskjed om tidspunkt.

Sak 35/17: Støtte til Kul-Tros adventsaksjon.
Vedtak:
Menighetsrådet foreslår at det bevilges kr. 10.000 i støtte til årets adventsaksjon. Menighetsrådet
støtter i tillegg leir for ungdommen i forbindelse med aksjonen med inntil kr. 21.000,-

Sak 36/17: Eventuelt
Juletrefesten: arrangementskomitéen har startet forberedelsene, og skal ha et planleggingsmøte
med sognepresten om kort tid.
Menighetsfesten med Bonifatiuswerk den 28. oktober: Sognepresten beklager at Menighetsrådet
ikke ble involvert eller invitert.
Lønn til organist i de polske messene: Spørsmålet ble reist, se også sak 33/17.
Sak til neste menighetsrådsmøte: Skal menighetsrådet gjøre noe i forbindelse med verdensdagen for
de syke den 11. februar 2018?
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