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Innledning:
Informasjon om endringer i menighetsrådet blir gitt av p. Reidar Voith. Det
bestemmes at menighetsrådet skal reduseres i antall medlemmer for å sikre
tilstedeværelse.
Det vises til §4 og 5 i statutter for menighetsråd i Oslo Katolske bispedømme hvor et
menighetsråd består av:
Menighetens prester
4-10 medlemmer valt av menigheten
1-3 medlemmer, men aldri mer enn 1/3 del av menighetsrådets totale antall,
utnevnt av sognepresten
Menighetsrådet vil derfor bestå av følgende medlemmer:
Ordstyrer – Hans Kr. Jakobsen
Medlemmer – Finn Egil Tønnessen, Knut Maubach, Marianne Fredagsvik,
Ole-Martin Hadland, Ole Aleksander Greve
Vara – Grete James
Marianne Fredagsvik er oppnevnt av sognepresten i.h.h.t den rett som sogneprest
har å oppnevne medlemmer i statuttene.
Sekretær for møtene og med møterett blir Liv Annette Waraas.

Møterett blir det også for:
Gruppeledere for språkgruppene, leder for katekese, kapellaner, verneombud
og Caritas.
Det ble foreslått at møtene for de forskjellige språkgruppene blir tatt i forkant av
menighetsråd møte.
Menighetsrådets oppgaver blir å bistå sognepresten i menighetens utfordringer samt
å være rådgivere.
Saksliste:
Sak 1:
St. Olavsgt. 25 og Løkkeveien 1
Kraftværk AS har blitt engasjert for å gi et estimat over hva det vil koste å omregulere
og oppgradere disse to adressene.
Pr. i dag blir St. Olavsgt. 25 brukt til undervisningslokaler, men det er ønskelig å gjøre
disse om til leilighet for så å bygge «møterom» i parkeringskjelleren under kirken.
Menighetsrådet skal ta stilling til rapportene og behandle disse og vedta det under
ett.
Formålet er at man må ha faste inntekter og tanken er at man kan få mellom 5-8
leiligheter som vil gi faste inntekter til menigheten.
Kraftværk AS har kommet med 3 forskjellige forslag som må vurderes av
menighetsrådet.
Sak 2:
Menigheten har pr. nå messer på 10-11 ulike språk. Dette er en utfordring da
gruppene viser tendens til å gå for seg selv og ikke blir integrert. Det blir diskutert hva
som kan gjøres for å endre trenden.
Sak 3:
Det blir foreslått og vedtatt at ordstyrer i menighetsrådet også deltar i finansrådet.
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