DEN NORSKE KIRKE
Skjervøy sokn
Skjervøy, 7. april 2017

Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling.
Til varamedlemmer som orientering.
Møte i menighetsrådet
Tid: torsdag 27. april. mars kl 10:15
Sted: Menighetskontoret, Skjervøy
Saksliste:
Menighetsrådssaker
Sak 15/17: Godkjenning av protokoll av 9. mars 2017
Sak 16/17: Saker til møtet med kommuneledelsen

SKJERVØY MENIGHETSRÅD
Møtebok
Protokoll 9. mars 2017

Fra møte i: Skjervøy menighetsråd
Møtedato: 9. mars 2017 kl 1015
Møtested: Menighetskontoret
Av faste representanter møtte: Helge Andersen, Birgit Paulsen, Øyvind Isaksen
(permisjon etter sak 11 og 13), Peder André Amundsen og sokneprest Einar Tesdal
Av vararepresentanter møtte: Maria J. Andersen og Kristin Dalheim
Følgende hadde meldt forfall: Frode Langstrand og Eva Albrigtsen
Fra administrasjonen møtte: kirkeverge Magnar Solbakken
Innkallingen: ingen merknader – innkallingen godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 11/17 – til sak 14/17. Tilleggssaker:
Åpning med andakt ved sokneprest Einar Tesdal

Protokollunderskrivere:

--------------------------------------Peder André Amundsen

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

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

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

Fortløpende vedtak fra møte i Skjervøy menighetsråd 9. mars 2017
Møtet ble avholdt på kirkekontoret
Sak 11/17: Planlegging av visitas – godkjenning av visitasrapport
Tilleggsforslag fra Hans Erik Schjøth
- Prostens visitasrapport ettersendes
Vedtak – enstemmig:
- Drøftingen av rapport og visitasprogram tas til etterretning
- Prostens visitasrapport ettersendes
Sak 12/17: Referatsaker
Kirkevergen orienterte om følgende saker:
- Kirkevergens ansettelsesforhold frem til august
- Kirkevergens prioritering
- Status regnskap
- Behov oppvarmingsløsning Arnøy kirke
Soknepresten orienterte om følgende saker:
- Visitasen tar mye fokus
- Konfirmantleir i Alta sammen med blant annet Kvænangen
- Glad for at kirkeverge er på plass
- Mange planer må på plass (lokal grunnordning, kirkemusikk mm)
Vedtak - enstemmig:
- Referatsakene tas til orientering.
Sak 13/17 Søknad om bruk av Skjervøy kirke ifm rumensk ortodoks gudstjeneste
Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak:
Forslag fra Peder André Amundsen – enstemmig vedtatt:
- Skjervøy menighetsråd ønsker ikke at våre kirkebygg blir brukt til gudstjenester i regi
av andre kirkesamfunn. Den rumensk-ortodokse grupperingen sin søknad avslås.
- Menighetsrådet anbefaler den rumensk-ortodokse grupperingen å låne andre,
kommunale bygg frem til menighetssalen er ferdig.
Sak 14/17 Tillegg til delegasjonsreglement – tilfeldig utlån av kirker
Forslag fra Einar Tesdal:
- Et tillegg; «i regi av medlemmer» flettes inn i innstillingens punkt to
Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak (enstemmig vedtatt):
- Nytt punkt 5 i delegasjonsreglementet:
- Kirkevergen sammen med sokneprest får fullmakt til å forestå tilfeldig utlån av soknets
kirker til arrangementer i regi av medlemmer – og som støtter opp om kirkens formål,
slik det er formulert i Kirkemøtets «Regler for bruk av kirkene»:
o Formål
Kirken er vigslet til bruk for gudstjenester og kirkelige handlinger og skal
gjennom sin bruk tjene til Guds ære og menighetens oppbyggelse.
Gjennom forkynnelse av Guds ord, forvaltning av sakramentene og annen
kirkelig virksomhet, er kirken det sentrale samlingssted for menighetens
gudstjenestelige og religiøse liv.

-

-

Utlån som er av regelmessig karakter må behandles av menighetsrådet
For å unngå forveksling med soknets egne arrangementer skal vanlig kirketid,
søndags formiddager mellom 11 og 13, være forbeholdt DNK sine egne
arrangementer.
Nåværende punkt 5-7 i reglementet blir punkt 6-8
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Saker til møtet med kommuneledelsen

Innstilling til vedtak:
Skjervøy menighetsråd gjør følgende vedtak:
Skjervøy menighetsråd vil ta opp følgende punkter med kommuneledelsen
- Soknet ønsker generelt et tettere samarbeid med kommunen og spesielt knyttet til
økonomiplanarbeidet og regnskap.
- Vi bør vurdere å gå over til kommunal drift av IT-infrastrukturen.
- Den planlagte utvidelsen av kirkegården må prioriteres.

Saksopplysninger:
Som del av visitasprogrammet skal menighetsrådet og biskop møte kommunens ledelse fredag
28. april. Rådet bør på forhånd ha drøftet hvilke saker som skal tas opp på dette møtet.
Kommunen stiller med rådmann, ordfører, varaordfører og etatssjefsgruppa. Dette betyr at
alle deler av kommunens virksomheter er representert. Naturlige forhold for drøfting
presentert etatsvis:
- Teknisk etat:
Samarbeid ift brøyting og vedlikehold uteområder – sommer og vinter.
Den planlagte utvidelsen av kirkegården må prioriteres.
-

Helse og omsorg:
Inntrykket er at samarbeidet knyttet til institusjonsgudstjenester fungerer godt.
Svært positivt at det er kjøpt inn el-pianoer til begge stedene.
Kommunikasjonen ifm institusjonene ifm soknebud og tilsvarende går også bra
sett fra vår side.

-

Kultur- og undervisning:
Samarbeidet ift musikkskolen har vært utfordrende tidligere i skoleåret, men er nå
bedre. Det arbeides med konkrete tiltak for ytterligere å avklare ansvarsforhold og
tidsbruk.
Vi har i «alle år» hatt julegudstjenester for skoler og barnehager. Dette ønsker vi å
fortsette med.

-

Økonomi:
Hoveddelen av vår drift kommer via kommunen. Vi ønsker tett samarbeid med
kommunen ifm budsjett- og økonomiplanarbeidet hvert år.
Som kjent har soknet en stor jobb foran seg med sluttføring av de siste års
regnskap. Kommunen har vært velvillig så langt, og vi har behov for betydelig
bistand fremover.

-

IKT: Vi bør vurdere i større grad å benytte oss av kommunens tjenester ift digital
infrastruktur. Sannsynligvis rimeligere enn dagens løsning. Naturlig å gjøre dette
ifm innflytting i nytt bygg.

Tre prioriteringsområder peker seg ut: realisering av kirkegårdsutvidelse, fortsatt arbeid med
regnskapene og vurdere overgang til kommunalt driftet IKT.

