Referat fra møte i Menighetsrådet i St. Olav menighet
onsdag 24. januar 2018.
Til stede:
Egil Mogstad, Theodor With, Maria Fe Sæther, Marc Dhainaut og Klaus
Andersen
Per Albert Vold deltok under sak 33/17
Forfall :
Paul Opata, Hege Strand, Dominika Kowalczyk, Beata Turek og Slawomir Czuba.

Sak 01/18:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent

Sak 02/18:

Møte med den nye menighets-sekretæren, Renate
Wahlstrøm.

Bakgrunn for saken:
Det er store overlapp i arbeidsoppgavene til den nye menighets-sekretæren og
arbeidsoppgavene til Menighetsrådet, særlig når det gjelder tilrettelegging for
pastoralt arbeid. Menighetsrådet ønsker den samme relasjonen til menighetssekretæren i det pastorale arbeidet, som rådet har til forretningsfører Per
Albert Vold i økonomisaker.
Menighets-sekretæren var invitert til møtet for å se på hvordan et best mulig
samarbeid kunne etableres.
Etableringen av et system for bruk av rommene i menighets-sentret (Sak 11/17)
er et aktuelt område for samarbeid. Det ble opplyst at sogneprest og
menighets-sekretær for tiden er i gang med et kartleggingsarbeid over hvilken
bruk som i dag gjøres av rommene i menighets-sentret. Det ble gitt en del
eksempler på at dagens bruk byr på noen utfordringer.
Konklusjon:
Menighets-rådet ønsker den nye menighets-sekretæren velkommen til
samarbeid. Menighets-rådet ser frem til å få resultatet av arbeidet som nå
gjøres med å kartlegge rom-bruk og tilhørende utfordringer, og til å drøfte

forslag til løsninger.

Sak 33/17:

Budsjett for 2018.

Konklusjon:
Budsjett for 2018 foreslås med de endringer som kom frem i møtet. Det
foreslås bevilget økte beløp bl. a. til lønn for organist-vikar, og til lagerskap for
kateketene.
Kirkekaffen skilles fra bokhandelen og integreres i regnskap/ budsjett for
menigheten fra og med 2018. Ansvarshavende for kirkekaffen tildeles bankkort for sine innkjøp.
Marc ajourfører budsjettet i samarbeid med Per Albert og Klaus.

Sak 03/18:

Brann- og sikkerhetsvakt under messen
og kollekt-ansvar

Bakgrunn for saken:
Vi har til hensikt å øke brannsikkerheten i forbindelse med 11-messene på
søndager.
Konklusjon:
Marc, Theodor, Maria og Klaus oppnevnes til brann- og sikkerhetsvakter
under 11-messene på søndager. De skal sammen med lektorene også forestå
opptelling av kollekt etter messen. Klaus utarbeider turnus for ordningen.

Sak 04/18:

Verdensdagen for de syke 11. Februar.

Konklusjon:
Saken utgår.

Sak 05/18:

Eventuelt

Flytting av neste menighetsrådsmøte.
Det har oppstått et behov for å flytte menighetsrådets møte den 28. februar.
Klaus følger opp saken.

Referat ved Klaus Andersen
Egil Mogstad,
Sign.

Maria Fe Sæther Marc Dhainaut
Sign.
Sign.

Theodor With
Sign.

Klaus Andersen
Sign.

Vedlegg til protokoll: Sak 33/17:Budsjett for 2018.
Det ble foreslått følgende endringer i budsjettet for 2018 (jf. forslag fra
budsjettkomitéen den 8. november 2017 og behandling i Menighets-rådets
møte den 29. november 2017):
Post 3207 Formålsbestemt kollekt ny kirke:
Budsjetteres med en inntekt tilsvarende kostnad på post 7405 Gaver til ny
kirke, viderebetalt, dvs. med kr. 125.000,Post 3209 Kollekt til menigheten:
Budsjett reduseres fra kr. 750.000 til kr. 700.000
Det opprettes ny inntektspost og ny utgiftspost for kirkekaffene etter både 11messen og 13-messen samlet.
3218 (?) Inntektspost kirkekaffe budsjetteres med kr. 84.000
6603 (?) Utgiftspost kirkekaffe budsjetteres med kr. 39.000
Tallene inkluderer nå (etter at jeg fikk opplysninger fra Dominika i går) både
norsk og polsk kirkekaffe.
Post 5000 Lønn til ansatte:
Budsjett er i dag på kr. 550.000 (til lønn og sosiale utgifter). Dette økes med kr.
68.000 til lønn og kr. 19.000 til sosiale utgifter til organist-vikar, dvs. til kr.
637.000.
Når lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift splittes opp, får vi følgende
fordeling:
5000 Lønn til ansatte budsjetteres med
5092 Feriepenger budsjetteres med
5400 Arbeidsgiveravgift budsjetteres med
Kontrollsum

kr. 476.000
kr. 53.000
kr. 108.000
kr. 637.000

Post 6615 Katekese:
Døpes om til 6615 Barn og unge, og budsjetteres med kr. 30.000
Post 6613 Katekese (ny post opprettes) og budsjetteres med kr. 20.000

Post 6632 Innredning av menighets-senter :
økes fra kr. 50.000 til kr. 100.000 for innkjøp av lagerskap for kateketene.
Post 8070 Annen finansinntekt
Budsjett på kr. 2500 endres ikke.

