SKJERVØY MENIGHETSRÅD
Møtebok

Protokoll 17. september 2018

Fra møte i: Skjervøy menighetsråd
Møtedato: 17. september 2018 kl 1015 – møtet hevet kl 1215
Møtested: Menighetskontoret
Av faste representanter møtte: Helge Andersen, Eva Albrigtsen, Birgit Paulsen,
Peder André Amundsen, Jan Larsen og sokneprest Einar Tesdal
Av vararepresentanter møtte: Kristin Dalheim
Følgende hadde meldt forfall / møtte ikke: Øyvind Isaksen og Frode Langstrand
Fra administrasjonen møtte: kirkeverge Magnar Solbakken
Innkallingen – godkjent.
- Kirkevergen bes følge opp medlemmer som ikke møter uten å ha meldt forfall
Sakslista – godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 22/18 – til sak 30/18.
Tilleggssaker:
Åpning med andakt ved sokneprest Einar Tesdal

Protokollunderskrivere:

--------------------------------------Eva Albrigtsen

---------------------------------------Peder A. Amundsen

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

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

Fortløpende vedtak fra møte i Skjervøy menighetsråd 14. juni 2018
Møtet ble avholdt på kirkekontoret
Sak 22/18: Godkjenning av protokoll av 14. juni 2018
Vedtak – enstemmig:
- Protokollen godkjent
Sak 23/18: Økonomirapport pr 31. august 2018
Vedtak – enstemmig:
- Økonomirapporten tas til orientering
Sak 24/18: Revidert driftsbudsjett 2018
Vedtak – enstemmig:
- Revidert budsjett for 2018 godkjennes
Sak 25/18: Fremdrift ombygging menighetssal
Vedtak – enstemmig:
- Kirkevergen får myndighet til å inngå avtale med entreprenørfirma som i samarbeid
med egen stab kan utføre arbeidet med menighetssal i kjelleren på Strandveien 50 H.
- Det nedsettes en byggekomité som skal følge opp arbeidet med bygging av
menighetssal. Komitéen får fullmakt til å gjøre mindre endringer hva gjelder
planløsning, materialvalg og andre tilpasninger. I komiteen inngår kirkevergen, leder
av menighetsrådet samt en person til som komitéen velger.

Sak 26/18: Revidert investeringsbudsjett 2018
Vedtak – enstemmig:
- Revidert investeringsbudsjett for 2018 godkjennes

Sak 27/18: Nytt kirkegårdsgjerde Arnøy
Vedtak: innstillingen – med nytt punkt 4 – enstemmig vedtatt:
1. Fellesrådet går inn for å bygge nytt gjerde ved Arnøy kirkegård med tilstrekkelig
høyde for å holde rein ute.
2. Dette søkes finansiert gjennom tilskuddsordningen for konfliktforebyggende tiltak.
Kirkevergen får myndighet til å inngå nødvendige avtaler med relevant part innen
reindriftsnæringa.
3. Fellesrådets andel søkes innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2019.
4. Knyttet til inngangspartiet brukes det stakittgjerde. For øvrig brukes nettinggjerde
med flettverk.
Sak 28/18: Budsjett 2019 – innspill til budsjettdialog med kommunen
Vedtak – enstemmig:
1. Skjervøy kirkelige fellesråd ber om driftstilskudd for 2019 tilsvarende samlet
driftstilskudd for 2018 med kompensasjon for økte kostnader til lønn og pensjon.
2. I tillegg ber vi om bevilgning for 2019 til inndekning av underskudd frem til og med
2016 på kr 842 000,3. Til investeringsbudsjettet ber vi om kr 40 000,- til nytt kirkegårdsgjerde (vår andel),
samt midler for å male de delene av Skjervøy kirke som det haster mest med.
Kirkevergen får myndighet til å beregne dette nærmere og legge det frem ifm
budsjettdialogen med kommunen.

Sak 29/18: Orienteringssaker:
- Soknepresten orienterer
o Ressursutvalget del II – høring ang endring prostigrenser
o Prestedekningen i prostiet, samt midlertidig prostefunksjon
- Kirkevergen orienterer
o Benkeputer Arnøy kirke
o Delvis dekking av kirkevergens utgifter til BE
o Status altertavle Arnøy (fra Birgit)

Menighetsrådssak
Sak 30/18: Søknad om julekonsert i Skjervøy kirke - Kultnett
- Søknaden fra Kultnett om å leie Skjervøy kirke ifm julekonsert 14. desember 2018
innvilges.
- Hvis arrangementet krever ansatte på jobb settes leiebeløpet til minimum kr 1000,- og
ellers 15 % av brutto billettinntekter.

