
 
 

 

Arkiv: 012.1 Saksår/nr 2022/3#2   Jnr. 2022/6 

Protokoll fra Menighetsrådsmøte 19.5.2022 
 

Tilstede: Sigurd Hukkelberg, Inger Johanne F. Christensen, Kjell Guldvog Staalesen,  
Geir Løvdal, Anne B. Aicher, Reidar Aasbø og Ingvild Støa Skrede 
Forfall: Erik Trømborg og Berit Kristin Fonsdal 
 

Godkjenning av dagsorden og protokoll 
Protokoll fra Menighetsrådsmøtet 21.4.2022 ble sendt ut pr e-post 22.4.2022.  

Vedtak: «Protokoll fra møtet 21.4.2022 godkjennes» 

 

Referatsaker 
 

• Frivillighetsfest 12. juni kl. 16:00 i Rådhuskantina 

• Invitasjon til åpent hus i Moskeen samtidig som SIAN-markeringen på Nytorget 20. mai 

• Økte strømkostnader for fellesrådet – kortsiktige tiltak og tiltak på lengre sikt 

Vedtak: «Referatsakene tas til orientering» 
 

Sak 7/22  Årsmelding 2021 
 

Årsmelding for menighetsrådets aktivitet i 2021 ble gjennomgått på møtet. Det ble gjort en konkretisering vedr. endringer i 
medlemsantall fra 2021 grunnet ny lov for tros- og livssynsamfunn. Det ble også gjort noen tilføyelser knytt til biskopens 
visitasrapport. 

Vedtak: «Årsmeldingen for Kongsberg og Jondalen menighetsråd 2021 vedtas med justeringer» 

 

Sak 8/22  Årsregnskap 2021 
 

Samlet regnskap har et positivt netto driftsresultat på 554.026,91 og regnskapet er avsluttet med et samlet 
mindreforbruk/overskudd på 614.026,91. Resultat fordelt på de to avdelingene er som følger:  
 
• Avdeling 17250 – Glogerfestspillene (GFS) har et positivt netto driftsresultat og mindreforbruk/overskudd på 431.550,83 og 
regnskapstallene for GFS ble behandlet på Samarbeidsrådsmøtet (se egen protokoll fra Samarbeidsrådsmøtet med vedtak). 
 
• Avdeling 17200 – Kongsberg menighetsråd har et positivt netto driftsresultat på 122.476,08. Regnskapet er avsluttet med et 
mindreforbruk/overskudd på 182.476,08. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig overskudd for konsertvirksomheten høsten 
2021, tilskudd fra Den norske kirke sentralt til satsing på frivillighet og overskudd fra glasspyntprosjektet 2021. I tillegg har det 
vært god kontroll på kostnadssiden for den ordinære aktiviteten (kor, konfirmanter etc.).  
 

 



 
Bundet fond (diakonale gavemidler) skulle vært redusert med 76.000,- i 2021, men det har kun blitt avsatt 60.000,- (diakonale 
gavemidler eksternt) og det mangler derfor avsetninger på 16.000,- (diakonale gavemidler internt til Jondalen kirkekomite og 
Kirkeakademiet). Økonomitjenesten foreslår at de 16.000,- som skulle vært brukt av bundet fond avsattes til disposisjonsfondet 
sammen med mindreforbruket i 2021, samt av bundet fond justeres/rettes opp i 2022 regnskapet.  
 
Vedtak: «Årsregnskapet for Kongsberg og Jondalen menighetsråd 2021 vedtas».  

«For avd. 17200 avsettes 198.476,08 til disposisjonsfond,  
med disponering av mindre forbruk på 182.476,08 samt bruk av bundne fond på 16.000,-». 
 

Sak 9/22  Frivillighetsprisen 2022 (unntatt offentlighet) 
 

Frivillighetsprisen for 2021 vil deles ut på frivillighetsfesten 12. juni. Staben ved kirkekontoret ønsker å innstille Silje Meskestad 
til frivillighetsprisen. Saken unntas offentlighet inntil utdelingen 12.6. 

Vedtak: «Silje Meskestad tildeles frivillighetsprisen 2022». 

 
------------------- 

 
Andre pågående/kommende saker: 

- Utfordringer fra biskopen i visitasrapporten 
- Utredning av eget organisasjonsnummer for Glogerfestspillene 
- Grønn menighet og bærekraftsmålene 
- Helhetlig menighetsplan 

 

 


