
Referat fra møte i Menighetsrådet i St. Olav menighet 
onsdag 31. mai 2017.  
 
 
Til stede:  P. Egil Mogstad, P. Piotr Ostafin; Beata Turek, Marc Dhainaut, Hege Bergvik Strand, 
Theodor With, Klaus Andersen 
 
Forfall: P. Slawomir Czuba, Dominika Kowalczyk, Maria Fe Sæther 
 
Per Albert Wold deltok under sak 06/17. 

 
Sak 20/17:  Godkjenning av innkalling og saksliste 
   Innkalling og saksliste godkjent. 

 
Sak 06/17:  Budsjett for 2017 og prinsipper for budsjettering fra 

2018. 
En ny versjon av regnskapet for 2016 ble utdelt og gjennomgått, bl. a. 
med tanke på forenkling og klargjøring av kontoplanen. Et vedtak fra 
biskopen av 10. mai 2017 om fordeling av kommunalt tilskudd for 
kommende to-årsperiode ble utdelt i møtet.  
 
Tilråding: 
Endelig, revidert regnskap for 2016 legges frem for intern godkjenning 
i menighetsrådet 7. juni. 
 
Theodor, Marc og Klaus jobber sammen med Per Albert om å sette opp 
forslag til budsjett for 2017. Marc tar ansvar for å kalle inn. 
 
Menighetsrådet anbefaler at timelønte ansatte som får lønn over 
menighetsrådets budsjett får arbeidsavtale og pensjonsordning i tråd 
med norsk lov.   
 
Menighetsrådet tar biskopens vedtak om fordeling av kommunalt 
tilskudd til etterretning. Det ble uttrykt håp om at menighetene får 
anledning til å uttale seg før ny fordelingsmodell skal vedtas om to år.  

 
 

Sak 08/17:  Utlysning av stilling som ny menighetssekretær 
Tilråding: 

   Endelig forslag til utlysningstekst  er vedlagt protokollen. 
 

Et forslag om å tilrå at sognepresten skulle la seg bistå med en 
representant fra Menighetsrådet under utvelgelsen av ny menighets-
sekretær, falt mot 1 stemme. 3 stemte imot og 3 var avholdende.  

 



Sak 21/17:  Eventuelt 
   Publisering  av innkallinger og referater fra menighetsrådets møter.  

Innkalling til dette møtet er sendt til web-redaktøren, men er ikke blitt 
publisert på nettstedet. Sognepresten vil komme tilbake til saken. 

 
Møtet i Menighetsrådet 7. Juni 

   Møtetiden blir kl. 18.45 til  kl. 21.00.  
Saker:  
Møte med brukerne av Menighetssentret 
Intern godkjenning av regnskap for 2016, inkl. årsmelding. 
Hvilke saker ønsker vi å jobbe med? 

 
 
Vedlegg til protokoll: 
Utlysningstekst for menighets-sekretærstillingen 
 
 
 
P. Egil Mogstad   P. Piotr Ostafin  Marc Dhainaut  Beata Turek 
Sign.   Sign.  Sign.  Sign.   
 
Hege Bergvik Strand Theodor With  Klaus Andersen 
Sign.   Sign.  Sign. 
 
 
 
 


