SKJERVØY MENIGHETSRÅD
Møtebok

Protokoll 12. september 2017

Fra møte i: Skjervøy menighetsråd
Møtedato: 12. september 2017 kl 1015
Møtested: Menighetskontoret
Av faste representanter møtte: Helge Andersen, Birgit Paulsen, Eva Johanne
Albrigtsen (permisjon før sak 34), Jan Larsen og sokneprest Einar Tesdal
Av vararepresentanter møtte: Karsten Henriksen
Følgende hadde meldt forfall: Frode Langstrand, Øyvind Isaksen og Peder André
Amundsen
Fra administrasjonen møtte: kirkeverge Magnar Solbakken
Innkallingen godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 24/17 – til sak 34/17. Tilleggssaker:
Åpning med andakt ved sokneprest Einar Tesdal

Protokollunderskrivere:

--------------------------------------Karsten Henriksen

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

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

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

Fortløpende vedtak fra møte i Skjervøy menighetsråd 12. september 2017
Møtet ble avholdt på kirkekontoret
Sak 24/17: Godkjenning av protokoll av 29. juni 2017
Vedtak – enstemmig:
- Protokollen godkjent
Sak 25/17: Godkjenning av regnskap 2015
Vedtak – enstemmig:
1. Fremlagt årsregnskap godkjennes med et regnskapsmessig merforbruk på driften på
kroner 342 621,- Underskuddet dekkes av disposisjonsfondet.
2. Investeringsregnskapet godkjennes med regnskapsmessig balanse.
3. Regnskapet oversendes KomRev Nord IKS for revisjon.

Sak 26/17: Vurdering av mottatte anbud ombygging Strandveien 50
Vedtak - enstemmig:
1. Tilbud 1 og 3 er begge altfor dyre og er uaktuelle.
2. Skjervøy Byggeservice AS innkalles til et avklarende møte for gjennomgang av
tilbudet. Byggekomiteen får fullmakt til å beslutte prosessen videre.
3. Skjervøy kirkelige fellesråd vil søke økt låneopptak eller annen finansiering for å
realisere et godt og tjenlig menighetshus.

Sak 27/17: Godkjenning av årsmelding for 2015
Vedtak – enstemmig:
- Årsmeldingen for 2015 godkjennes
Sak 28/17: Oppfølging: Vurdering av ny maskinpark
Vedtak – enstemmig:
1. Skjervøy sokn beslutter å erstatte dagens gravemaskin med en ny (eller nyere)
gravemaskin.
2. Kirkevergen pålegges å gjøre nødvendige tiltak – herunder tilpasse maskinparken –
for at soknet kan frakte gravemaskin til og fra Arnøya på en forskriftsmessig måte,
3. Punkt 1 og 2 søkes finansiert innen dagens kostnadsramme med lån med kommunal
selvskyldnergaranti for å oppnå beste rente.

Sak 29/17: Sak til kommunestyret: Anmodning om kommunal garanti for låneopptak
Vedtak – enstemmig:
Skjervøy kirkelige fellesråd anmoder Skjervøy kommunestyre om å gjøre følgende vedtak:
1. Skjervøy kommune stiller selvskyldnergaranti for lån Skjervøy sokn tar opp til
fornying av maskinpark.
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol totalt inntil 800 000 kroner med tillegg av 10 %
av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og
omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 880 000,3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 10 år
med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3.

Sak 30/17: Orienteringssaker:
Soknepresten orienterte om:
- Sokneprestens studiepermisjon
o Hans Olav Westen vikarierer i to måneder
o Konfirmasjonsundervisningen starter opp etter jul
- Vakanser i prostiet –
o Soknepreststillingen i Nordreisa utlyst fem ganger
o Vakanse i Kåfjord
o Prosten skal ha halvt års permisjon
Kirkevergen orienterte om:
- Salg av Idrettsveien 2
- Utlysning kantorstilling – to søkere pr nå
- Arbeidspraksis i administrasjonen
Vedtak – enstemmig:
- Orienteringen tas til etterretning

Sak 31/17: Godkjenning av årsmelding for 2016
Vedtak – enstemmig:
- Årsmeldingen for 2016 godkjennes

Sak 32/17: Referatsaker:
Vedtak – enstemmig:
- Referatsaken tas til orientering
Sak 33/17: Søknad om bruk av Skjervøy kirke – fra den rumensk ortodokse menighet
Behandling:
- Forslag fra Karsten Henriksen (vedtatt mot en stemme):
- Punkt 3 strykes
Punkt 1 og 2 – enstemmig vedtatt:
1. Den rumensk – ortodokse menigheten på Skjervøy gis tillatelse til å låne Skjervøy
kirke ifm gudstjeneste fredag 15. september 2017.
2. Soknet kan kreve kompensasjon for kostnader knyttet til utlån av kirka.

Sak 34/17: Planlegging av Menighetens årsmøte
Vedtak – enstemmig:
- Saksliste til menighetens årsmøte:
1. Årsmelding for 2016
2. Orientering om arbeidet med nytt menighetshus
3. Eventuelt
- Årsmøte i kirka – med kaffe og enkel bevertning bak i kirka etterpå

