SKJERVØY MENIGHETSRÅD
Møtebok

Protokoll 10. april 2018

Fra møte i: Skjervøy menighetsråd
Møtedato: 10. april 2018 kl 1015
Møtested: Menighetskontoret
Av faste representanter møtte: Helge Andersen, Birgit Paulsen, Jan Larsen og
sokneprest Einar Tesdal
Av vararepresentanter møtte: Kristin Dalheim, Bodil Henriksen (permisjon før sak 9
og 11)
Følgende hadde meldt forfall / møtte ikke: Eva Johanne Albrigtsen, Øyvind Isaksen,
Peder André Amundsen, og Frode Langstrand
Fra administrasjonen møtte: kirkeverge Magnar Solbakken
Innkallingen – godkjent
Sakslista – godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 1/18 – til sak 9/18.
Tilleggssaker: Ny f-sak 10/18 Altertavle Arnøy kirke
Ny m-sak 11/18 Utleie av kirka
Åpning med andakt ved sokneprest Einar Tesdal

Protokollunderskrivere:

--------------------------------------Kristin Dalheim

---------------------------------------Birgit Paulsen

--------------------------------------Møteleder

-------------------------------------Sekretær

Fortløpende vedtak fra møte i Skjervøy menighetsråd 10. april 2018
Møtet ble avholdt på kirkekontoret
Sak 1/18: Valg av leder og nestleder
Valg av leder – forslag fra Kristin Dalheim på Helge Andersen
- Helge Andersen enstemmig valgt som leder
Valg av nestleder – forslag fra Helge Andersen på Birgit Paulsen
- Birgit Paulsen enstemmig valgt som nestleder
Sak 2/18: Godkjenning av protokoll av 14. desember 2017
Ad sak 39/17 – Høring om ny kirkelov
- Kirkevergen sender kopi av høringssvaret til fellesrådets medlemmer
Vedtak – enstemmig:
- Protokollen godkjent
Sak 3/18: Godkjenning av regnskap 2017
Vedtak (enstemmig):
1. Fremlagt årsregnskap godkjennes med et merforbruk på drifta på kroner 1 172 409,Etter bruk av disposisjonsfond er det regnskapsmessige merforbruket på kr 534 188,2. Investeringsregnskapet godkjennes med regnskapsmessig balanse.
3. Regnskapet oversendes KomRev Nord IKS for revisjon.
Sak 4/18: Godkjenning av årsmelding 2017
Vedtak (enstemmig):
- Årsmelding for 2017 godkjennes
Sak 5/18: Justering av satser for avgifter og brukerbetaling
Skjervøy kirkelige fellesråd vedtar følgende satser (enstemmig):
1. Avgift for utenomsokns begravelser:
a. Kr 2000,- for urnenedsetting på eksisterende graver
b. Kr 5000,- for kistebegravelser og urnenedsetting i ny grav
2. Avgift for vielser der ingen av brudefolkene tilhører soknet:
a. Kr 2000,- (uendret)
3. Kompensasjon for utgifter knyttet til lån av kirker til religiøs virksomhet:
a. Kr 750 pr gang
4. Leie av kirker ifm konserter:
a. 15 % av brutto billettinntekter
Skjervøy kirkelige fellesråd ber kommunestyret fastsette følgende festeavgift:
5. Festeavgift for reservert gravplass knyttet til ny grav
a. Kr 100 pr år, faktureres som hovedregel for fem år av gangen
Sak 6/18: Justering av satser for møtegodtgjøring
Vedtak (enstemmig):
1. Godtgjøringer:
- Fast godtgjøring til leder pr år:
12 000,- Møter i alle utvalg:
500,2. Tapt arbeid ved møter og kurs.
- Selvstendige og fiskere blad B kr.
1 200,- Arbeidstakere gis tapt arbeid ved dokumentasjon fra arbeidsgiver, oppad
begrenset til kr 1600,- pr dag.
3. Ved flere møter samme dag, gis bare én møtegodtgjørelse

Sak 7/18: Vurdering av bemanningsplan – Skjervøy kirkelige fellesråd
Vedtak:
Skjervøy kirkelige fellesråd erkjenner at den alvorlige økonomiske situasjonen vi står i ikke
kan løses med reduksjon i driftskostnader og økt bevilling alene – fellesrådet må også
redusere personalkostnadene betydelig. Følgende tiltak iverksettes umiddelbart:
- Renholdsstillingen er midlertidig redusert fra 20 % stilling til 10 % iht
bemanningsplanen. Denne forblir på 10 %.
- Fellesrådet har nå en sykemelding som tilsvarer 50 % stilling innen sekretær og
trosopplæring – denne holdes vakant inntil videre.
- Fellesrådet ser mulighet for å redusere bemanningen innen kirketjener/renhold med
totalt 0,2 årsverk, hvorav 0,1 årsverk allerede er gjennomført.
- Fellesrådet anser kirkevergestillingen som kritisk for fellesrådet og den berøres derfor
ikke av nedbemanningen.
- Kirkevergen får myndighet til å iverksette nedbemanningen.
Sak 8/18: Orienteringssaker:
Vedtak: Sakene tas til orientering
- Soknepresten orienterer
o Prestebemanningen i prostiet
- Kirkevergen orienterer
o Nytt sikringsskap og varmestyring Arnøy kirke installert
o Varmestyring Skjervøy kirke installert
o Status Strandveien 50
 Behov døråpner mellomdør?
o Tidspunkt konfirmasjon – forespørsel om lørdag
 Vurdert og besluttet til søndag tidligere i menighetsrådet
Sak 10/18: Altertavle Arnøy kirke
Vedtak:
- Vedtakene fra f-sak 7/11 og f-sak 7/16 følges opp. Altertavleprosjektet realiseres
innen rammen av bundet fond til formålet.
- Alterringen deles ikke opp
- Altertavla med maleri prioriteres - maling av koret forutsetter finansiering
- Prosjektet søkes derfor godkjent i to trinn, først tavle, deretter arbeidet i koret
Menighetsrådssaker:
Sak 9/18: Gudstjenesteliste resten av året – med takkofferliste
En endring på gudstjenestelista:
- Søndagene 9. og 23. september byttes om slik at det blir gudstjeneste i Årviksand
9. og i Arnøy kirke 23. september
Vedtak:
- Med endringen, forslaget til gudstjenesteliste for 2018 godkjent
- Forslag til takkofferliste for 2018 godkjent
Sak 11/18: Utleie av kirka til rumensk ortodoks påskegudstjeneste
Bakgrunn for tilleggssaken:

Rumenerne søkte om leie av kirka 7-8 april i god tid før påske. Da vi ikke hadde møte i
menighetsrådet innen påske ble utleie innvilget etter at menighetsrådet var forespurt – og
flertallet gav sin aksept – skriftlig.
Vedtak:
-

Slik saksbehandling skal ikke gjentas, utleie skal behandles av menighetsrådet i
møte

