SKJERVØY MENIGHETSRÅD
Møtebok
Protokoll 29. juni 2017

Fra møte i: Skjervøy menighetsråd
Møtedato: 29. juni 2017 kl 1015
Møtested: Menighetskontoret
Av faste representanter møtte: Helge Andersen, Eva Johanne Albrigtsen, Peder
André Amundsen, Øyvind Isaksen og sokneprest Einar Tesdal
Av vararepresentanter møtte: Karsten Henriksen og Kristin Dalheim
Følgende hadde meldt forfall / møtte ikke: Frode Langstrand, Birgit Paulsen og Jan
Larsen
Fra administrasjonen møtte: kirkeverge Magnar Solbakken
Innkallingen:
- Merknad fra Øyvind Isaksen: Har levert pris uten å få svar
- Med merknad – innkallingen godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 17/17 – til sak 22/17. Tilleggssaker: Sak 23/17: soknepresten orienterer
Åpning med andakt ved sokneprest Einar Tesdal

Protokollunderskrivere:

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

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

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

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

Fortløpende vedtak fra møte i Skjervøy menighetsråd 29. juni 2017
Møtet ble avholdt på kirkekontoret
Sak 17/17: Godkjenning av protokoll av 27. april 2017
Behandling:
- Maria Jørgensen var ikke tilstede på dette møte
- Biskopen holdt andakt, ikke soknepresten
Vedtak – enstemmig:
- Med endringer: Protokollen godkjent
Sak 18/17: Forslag plantegning nytt menighetshus – godkjenning for anbud
Vedtak:
- Planløsning alternativ 4 for kontoretasjen og alternativt forslag for underetasjen
besluttes som grunnlag for anbud og den videre prosessen
- Det nedsettes en komité som skal følge opp arbeidet med nytt menighetshus. Komiteen
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 komiteen velger.
Sak 19/17: Vurdering av maskinpark – anskaffelse av ny gravemaskin mm
Behandling:
- Kirkevergen bes undersøke med lokale bedrifter på Arnøya om de har maskin til leie
eller kan ta oppdrag. (Br. Albrigtsen, Yngvar Einarsen, Rune Jørgensen)
Vedtak:
- Kirkevergen bes legge frem en anbefalt løsning innenfor dagens økonomiske ramme til
neste møte.
Sak 20/17: Søknad om permisjon (unntatt off – pers.sak)
Behandling:
- Møtet lukkes ihht offl § 13
- Forslag til vedtak fra Karsten Henriksen:
o Det innvilges ett års permisjon uten lønn fra og med 1. februar 2018.
Vedtak (enstemmig):
- Det innvilges ett års permisjon uten lønn fra og med 1. februar 2018.
Sak 21/17: Forutsetning for avlegging av regnskapet for 2015
Vedtak:
- Det anses ikke som ressursmessig hensiktsmessig å søke å få regnskapene for
årene 2012-14 revisorgodkjent
- Vi fastsetter som mål å få regnskapene fra og med 2015 revisorgodkjent iht god
kommunal regnskapsskikk
Sak 22/17: Fastsetting av tidspunkt for menighetens årsmøte – forslag på 3. september
Vedtak:
- Soknepresten og kirkevergen fastsetter tidspunkt for menighetens årsmøte for 2017
Sak 23/17: Soknepresten orienterer
- Soknepresten orienterte om bemanningssituasjonen blant prestene for høsthalvåret
Vedtak:
- Orienteringen tas til etterretning

