
Referat fra møte i Menighetsrådet i St. Olav menighet 
onsdag 27. september 2017.  
	
Til stede: 
Marc Dhainaut, Egil Mogstad, Hege Strand, Theodor With, Dominika Kowalczyk og Klaus Andersen 
 
Per Albert Vold deltok under sak  06/17 
 
Forfall : 
Beata Turek, P. Slawomir Czuba, Maria Fe Sæther 
	
 
Sak 25/17: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent. 

 
Sak 17/17:  Hvilke saker ønsker vi å jobbe med? 
Se også sak 11. 
 
Momenter fra diskusjonen:  
Menighetsrådets møter er viktige i seg selv. Menighetsrådet er et representativt organ og 
medlemmene må sørge for å ha oversikt over det som skjer i menigheten. Det er også her 
sognepresten får råd i diverse saker.  
 
Arbeidet med budsjett og regnskap er viktig og må videreføres. 
 
Arbeidet med sosiale aktiviteter (menighetsfester og lignende) må trappes opp.  
 
Det er også et ønske om å jobbe med arrangement for folk i byen, som for eksempel foredrag og 
kafé, og med juletrefest på gammeldags norsk vis hvor alle grupper trekkes med.  
 
Vedtak: 
Det nedsettes en gruppe bestående av Hege Strand, Dominika Kowalczyk , Beata Turek og Maria Fé 
Sæther som planlegger juletrefest. 

 
Sak 06/17: Budsjett for 2017 og prinsipper for budsjettering fra 
2018. 
Orienteringssak: 
Marc orienterte om budsjettarbeidet og refererte fra et møte 13. september med sogneprest og 
økonom hvor fokuset var 2017-budsjettet.  I møtet ble kontoplanen forenklet, og kontotitlene gjort 
mer informative. I tillegg er det klargjort hvilke kostnader som hører til stift, og hvilke som hører til 
menigheten  
Budsjett for 2017 ble ikke helt ferdig under møtet, da det fortsatt gjenstår å sette budsjett for noen 
konti og sjekke forholdet mellom mellom inntjening og kostnader totalt sett. Det planlegges et nytt 
arbeidsøkt med økonomi gruppa for å ferdigstille 2017-budsjett og starte 2018-budsjett arbeidet. 

 
 
 



Vedtak: 
Det holdes nytt møte i økonomigruppa (Marc, Egil, Per Albert, Theodor, Klaus) onsdag 8. november 
kl. 18.45.  
Per Albert utarbeider ruteark med regnskapstall for tre år tilbake som bakgrunn for budsjetteringen.  

 
 
Sak 11/17: Bruksplan for rommene i Menighets-sentret /  
Oppfølging av møte med brukerne 7. juni. 
Se også sak 17. 

 
Momenter fra diskusjonen: 
Menighetsrådet ønsker i samarbeid med den nye menighets –sekretæren å etablere et reservasjons- 
system for rombruken i menighets-sentret.  
 
Det ble meldt om forbedringer på flere av punktene som ble tatt opp på brukermøtet den 7. juni:  
hjelp til barnefamilier i messen er styrket og det bygges opp et tilbud til studentene i tilknytning til  
lørdagsmessene.  
 
Når det gjelder barne- og ungdomsarbeidet er det et ønske om å komme lengre i forhold til  
konfirmant-katekesens behov for leirer og aktiviteter, for flere rom som kan brukes samtidig, for rom  
som kan innredes spesielt etter brukernes behov, dyktig-gjøring av lærekrefter og ledere, voksen- 
involvering, innkjøp av felles utstyr og materiell, lagring og administrasjon av dette og med mer  
samkjøring av aktiviteter på tvers av etniske grupper. 
 
Videre er det ytret ønske om ungdoms- og familiemesser.  
 
Når det gjelder Caritas-gruppe i menigheten, ligger det foreløpig ikke an til etablering av gruppe. Det  
gjøres allerede i dag mye godt karitativt arbeid bl. a. i den polske gruppen, og i tillegg bidrar mange til  
Kirkens bymisjon. 

 
Sak 08/17: Menighets-sekretærstillingen 
Bakgrunn for saken:  
Stilling som ny menighets-sekretær i St Olav menighet har vært lyst ledig med søknadsfrist 31. 
august. Dette er en viktig sak for menighetsrådet. Det er enighet om at det er sognepresten som har 
tilsettingsmyndigheten.  
 
Det ble foretatt avstemming i møtet, og følgende forslag ble vedtatt med 4 stemmer. Ett medlem var 
avholdende, og ett medlem stemte i mot.   
 
Vedtak: 
Menighetsrådet ber pater Egil rådføre seg med menighetsrådet før han fatter beslutning om hvem  
som skal tilsettes i den nye menighets-sekretærstillingen.  
 
 
Sak 23/17: Godkjenning av menighetens regnskap for 2016. 
Vedtak: 
Saken utsettes til møtet 25. oktober.  



 
 
Sak 24/17:  Eventuelt 
Ingen saker.  

 
	
Referat ved Klaus Andersen 
 
 
Marc Dhainaut,  Egil Mogstad,   Hege Strand,  
Sign.   Sign.   Sign. 
 
Theodor With   Klaus Andersen  Dominika Kowalczyk 
Sign.   Sign.   Sign. 
 


