SKJERVØY MENIGHETSRÅD
Møtebok

Protokoll 14. desember 2017

Fra møte i: Skjervøy menighetsråd
Møtedato: 14. desember 2017 kl 1015
Møtested: Menighetskontoret
Av faste representanter møtte: Helge Andersen, Eva Johanne Albrigtsen (permisjon
før sak 43), Peder André Amundsen (permisjon kl 13:30, før sak 42-43), Jan Larsen
og sokneprest Einar Tesdal
Av vararepresentanter møtte: Kristin Dalheim, Karsten Henriksen (permisjon kl
1340, før sak 43), Bodil Henriksen
Følgende hadde meldt forfall: Frode Langstrand, Øyvind Isaksen og Birgit Paulsen
Fra administrasjonen møtte: kirkeverge Magnar Solbakken
Innkallingen – godkjent
Sakslista – godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 35/17 – til sak 44/17. Tilleggssaker:
Åpning med andakt ved sokneprest Einar Tesdal

Protokollunderskrivere:

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

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

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

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

Fortløpende vedtak fra møte i Skjervøy menighetsråd 14. desember 2017
Møtet ble avholdt på kirkekontoret
Sak 35/17: Godkjenning av protokoll av 12. september 2017
Vedtak – enstemmig:
- Protokollen godkjent

Sak 36/17: Ny behandling: godkjenning av regnskap 2015
Vedtak – enstemmig:
1. Korrigert fremlagt årsregnskap for 2015 godkjennes med et regnskapsmessig
merforbruk på kr 108 662,-.
2. Akkumulert merforbruket for 2013 og 2015 utgjør kr 421 621,- og dekkes av
disposisjonsfondet.
3. Investeringsregnskapet godkjennes med regnskapsmessig balanse.

Sak 37/17: Godkjenning av korrigert årsmelding 2015
1. Korrigert årsmelding for 2015 godkjennes

Sak 38/17: Godkjenning av regnskap 2016
1. Fremlagt årsregnskap godkjennes med et regnskapsmessig merforbruk på driften på
kroner 420 681,2. Samlet merforbruk fra 2013 og 2015 på kr 421 621,- dekkes av disposisjonsfondet.
3. Merforbruket for 2016 dekkes av disposisjonsfondet så langt det er dekning, dvs
fondet belastes med kr 216 600,4. Investeringsregnskapet godkjennes med regnskapsmessig balanse.
5. Kirkevergen gis myndighet til å gjøre regnskapstekniske korreksjoner før innsending
til KomRev Nord.
6. Regnskapet oversendes KomRev Nord IKS for revisjon.

Sak 39/17: Høring om ny kirkelov
Behandling:
1. Kirkeverge og menighetsrådets leder får fullmakt til å levere høringsuttalelse på vegne
av fellesrådet

Sak 40/17: Drøfting av den økonomiske situasjonen ift kommunens budsjett og
økonomiplan
Behandling:
- Forslag til vedtak - enstemmig:
1. Kirkevergen bes i samarbeid med administrasjonsutvalget om å legge frem forslag til
tiltak for å redusere driftskostnadene
2. I forbindelse med denne saken gis Eva Albrigtsen permisjon fra
administrasjonsutvalget og erstattes av Øyvind Isaksen
Sak 44/17: Oppgradering av el-anlegg Arnøy kirke (ny sak)
1. Fellesrådet beslutter oppgradering av sikringsskap ved Arnøy kirke, samt
installasjon av varmestyring i kirka.
2. Tiltaket finansieres med øremerket bevilgning for 2018

Sak 41/17: Orienteringssaker:
- Soknepresten orienterer
o Ressursutvalgets rapport
 Kirkevergen får fullmakt til å avgi høringssvar på vegne av
fellesrådet
- Kirkevergen orienterer
o Ny gravemaskin
o Status ombygging Strandveien 50

Menighetsrådssaker:
Sak 42/17: Søknad om bruk av kirka 23. desember – den rumensk ortodokse menighet
Vedtak (mot en stemme):
1. Den rumensk – ortodokse menigheten på Skjervøy gis tillatelse til å låne Skjervøy
kirke ifm gudstjeneste søndag 23. desember 2017.
2. Soknet kan kreve kompensasjon for kostnader knyttet til utlån av kirka.
Sak 43/17: Gudstjenesteliste frem til påske – med takkofferliste
Vedtak:
1. Forslag til gudstjenesteliste januar – t.o.m påske godkjennes
2. Forslag til takkofferliste januar - påske godkjennes.

