Referat fra møte i Menighetsrådet i St. Olav menighet
onsdag 26. april 2017.
Til stede: P. Egil Mogstad, P. Piotr Ostafin; Dominika Kowalczyk ,Marc Dhainaut, Maria Fe Sæther,
Beata Turek, Theodor With, Klaus Andersen
Forfall: P. Slawomir Czuba, Hege Bergvik Strand
Per Albert Wold deltok under sak 06/17 Budsjett for 2017 og prinsipper for budsjettering fra 2018.

Innkalling og saksliste ble godkjent
Sak 14/17:Nye kateketer til konfirmasjonsundervisningen.
Susanna og Simon flytter ut av byen og vi trenger deres etterfølgere. Sak fra p. Egil
Tilråding:
Noen forslag ble fremmet i møtet, og Menighetsrådets medlemmer fremmer eventuelle andre
forslag til sognepresten løpende. Det anbefales at det er sognepresten selv som forespør aktuelle
kateketer, og at det rekrutteres kateketer som kan jobbe på tvers av de etniske gruppene.

Sak 06/17: Budsjett for 2017 og prinsipper for budsjettering fra
2018.
Per Albert delte ut regnskap for 2016 (resultat og balanse). Regnskapet vil bli lagt frem for endelig
intern godkjenning i Menighetsrådet etter at det har vært revidert. Drøftingen tok utgangspunkt i
mail fra Marc Dhainaut av 17. april.
Tilråding:
Per Albert sender en oversikt over hva som tilhører menighetens økonomi og hva som tilhører
stiftets økonomi, samt kommentarer til hovedelementene i regnskapet, innen mandag 1. mai til
Menighetsrådets medlemmer.
Theodor oppretter en mailing-liste hvor menighetsrådets medlemmer kan stille spørsmål til Per
Albert om hva som ligger i de enkelte postene i regnskapet.
Det holdes ekstraordinært møte i Menighetsrådet om regnskap for 2016 og budsjett for 2017 onsdag
31. mai. På dette tidspunktet skal regnskap for 2016 være ferdig revidert. Endelig versjon sendes ut i
forkant av møtet. Et nytt forslag til budsjett for 2017 sendes også ut. Forslag til budsjett settes opp i
tabell hvor det er mulig å se regnskapstall for de enkelte postene for 2016 på samme linje som
forslag til budsjett for 2017.

Sak 08/17: Utlysning av stilling som ny menighetssekretær
Forslag til utlysning fra Klaus var utsendt på forhånd. Etter bispevisitasen i februar er det kommet
pålegg fra Biskopen om å opprette stilling som menighets-sekretær i minimum ½ stilling.
Tilråding:
Vi går inn for ½ stilling som menighets-sekretær, og oppretter stilling som katekesekoordinator
senere.

Utlysningstekst for menighets-sekretær er i store trekk grei, men den endelige behandlingen utstår
til det ekstraordinære møtet den 31. mai.
Følgende punkter forsøkes avklart på mail før dette møtet:
(i) om og hvordan sogneprestens arbeidsgiveransvar skal uttrykkes i utlysningen og (ii) hvilken
relasjon sekretæren skal ha til Menighetsrådet.
Klaus tar initiativ til mail-diskusjonen.

Sak 11/17: Bruksplan for rommene i Menighets-sentret
Tilråding:
Klaus kaller inn representanter for brukergruppene til neste ordinære menighetsrådsmøte den 7.
juni.

Sak 15/17:Studietur for menighetsrådet
Saken utsettes på grunn av tidsnød.

Sak 16/17:Orientering om det pastorale arbeidet i sognet.
Saken utsettes på grunn av tidsnød og fordi p. Slawomir var fraværende.

Sak 17/17:Hvilke saker ønsker vi å jobbe med?
Saken utsettes på grunn av tidsnød.

Sak 18/17:Johannes Paul II´s plass
Saken utsettes på grunn av tidsnød.

Sak 19/17:Eventuelt
Messe 17. mai: anbefalt tidspunkt for start: klokken 12:00.
Kristi legemsfest: Menighetsrådet har ingen innvendinger mot sogneprestens planer
om prosesjon i kirkens nærområde.
Møteledervervet: Ettersom ledelse av menighetsrådets møter byr på visse
utfordringer på grunn av at saksmengden ikke står i noe rimelig forhold til disponibel
tid, er det enighet om at ledervervet roterer fra møte til møte.
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