DEN NORSKE KIRKE
Skjervøy menighetsråd
Utskrift av møtebok

Møtested:
Menighetshuset

Utskrift: 4

Dato:
12. jan. 2017

Tidspunkt:
1015 – 1400

Helge Andersen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Helge Andersen
Birgit Paulsen
Eva Albrigtsen
Prosten (møter for siknepresten)
3.vara Karstein Henriksen
2.vara Kristin Dalheim
4.vara Bodil Henriksen

Adm: Kirkevergen

Herav:

Antall: 8 av 8

M-sak 07/17 – 08/17 - F-sak 01,02,03,04,05,06,09,10/17
Merknader til saksliste:
Økonomisituasjonen taes opp som en egen sak.
Eva Albrigtsen erklærer seg inhabil i ansettelse av kirkeverge.
Sakene blir omrokert pga. inhabilitet og avreise.

Kristin Dalheim

Birgit Paulsen

Referat sendt til medlemmer og varamedlemmer, biskop, prost, Skjervøy kommune og
revisjon.
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Styre/råd/utvalg
Menighetsrådet

Dato
12.01.17

Saksnummer
F-01/17

Saksbehandler
Kirkevergen

Valg av leder.
I h.h.t Regler om formene for menighetsrådets virksomhet § 1, skal menighetsrådet årlig kalles
sammen til møte for å velge leder. På møtet skal det velges leder for ett år. Leder velges med
simpelt flertall
Kirkevergens
Innstilling:
Saken fremmes uten innstilling.
Menighetsrådets
Vedtak:
Helge Andersen ble enstemmig valgt som leder.

Valg av nestleder.
I h.h.t Regler om formene for menighetsrådets virksomhet § 1, skal menighetsrådet årlig kalles
sammen til møte for å velge nestleder. På møtet skal det velges nestleder for ett år. Nestleder
velges med simpelt flertall
Kirkevergens
innstilling:
Saken fremmes uten innstilling.
Menighetsrådets
Vedtak:
Birgit Paulsen ble enstemmig valgt som nestleder.
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Styre/råd/utvalg
Menighetsrådet

Dato
Saksnummer
12.01.17
F-02/17

Saksbehandler
Kirkevergen

Ansettelse av kirkeverge.
Stillingen er utlyst med søkerfrist 1. desember 2016. Ved fristens utløp er det kommen 7
søkere. Det er X søkere som fyller krav om høyskoleutdanning og øvrige krav i forhold til
utlysningsteksten.
Fagforeningene har hatt muligheter for uttalelse i forhold til utlysningen uten at det har
framkommet spesielle merknader.
Som kjent er det menighetsrådet som ansetter Kirkeverge av menighetsrådet. Det anbefales at
fagforeningene innkalles i menighetsrådet i saken slik at det ikke blir nødvending med to
runder.
Etter intervju og opplysninger anbefaler kirkevegen at følgende X søker ansettes ut fra
erfaring og kvalifikasjoner.
1. Hvis Magnar Solbakken ikke tar stillingen lyses den ut på ny. 1 stemme for.
2. Hvis Magnar Solbakken ikke tar stillingen tilbys Øyvind Isaksen den. 5 stemmer for, 1
stemme mot.
3. Hvis ingen av de to tar stillingen, lyses den ut på ny. Enstemmig.
Kirkevergens
Innstilling:
Menighetsrådets

Vedtak:
Magnar Solbakken ansettes som kirkeverge. Enstemmig vedtatt.
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Styre/råd/utvalg
Menighetsrådet

Dato
12.01.17

Saksnummer
M-03/17

Saksbehandler
Kirkevergen

Menighetshus.
Menighetsrådet vedtok 19.10.16 i sak 13/16 å kjøpe «Slottnes-bygget» under forutsetning av
kommunal deltakelse. Kommunen har nå vedtatt å gi garanti på lånets beløp uten at det
forekommer tall som viser at de øker bevilgningene. Uavhengig av dette har de gitt garanti
som medfører at de må betale lånet dersom det ikke medfører økte bevilgning. OVF som er
den rimeligste låneinstansen krever at menighetsrådet fatter et eget vedtak om opptak av lån.

Lånebehovet ved salg blir på 3,1 mill. Vedtaket må derfor være på samme beløp.
Kirkevergens
innstilling:
Menighetsrådet opptar et lån i OVF på kr. 3.100.000,- med egenkapital på 800.000,- til kjøp
av nytt bygg til bruk som menighetskontor/menighetssal.
Skjervøy kommune er garantist for lånet og dermed kausjonist.
Menighetsrådets leder og kirkeverge gis fullmakt til å undertegne nødvendige dokumenter.
Menighetsrådets
Vedtak:
Som innstilling.
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Styre/råd/utvalg
Menighetsrådet

Dato
Saksnummer
12.01.17
F-04/17

Saksbehandler
Kirkevergen

Offersøknader 2017.
Saken legges fram for menighetsrådet uten innstilling. Kirkevergen endrer ikke på
menighetens offer annen hver søndag. Samtidig legges offer i stor grad som tidligere år.
Kirkevergens
innstilling:
Menighetsrådet innvilger følgende offer for 2017.
1. Det innvilges offer til egen menighet med offer annen hver gudstjeneste.
2.
Følgende offer innvilges:
1. Redd Barna
2. KRIK (Kristen idrettskontakt)
3. TV-aksjonen 2014
4. IKO
5. Fjellheim bibelskole, Troms
6. Det Norske Misjonsselskap
7. Norsk Gideon avd Tromsø
8. Blå Kors Norge
9. Norges kristelige student- og ungdomsskolelag
10. KFUM-KFUK
11. Norges samemisjon, Troms krets
12. Strømmestiftelsen
13. Rådet for psykisk helse, Skjervøy
14. Skjervøy Nærradio
15. Skjervøy Bedehus v/Karsten Henriksen
16. Skjervøy Bedehus v/Arne Henriksen
17. Kirkens Nødhjelp
18. KABB
19. Troms Søndagsskolekrets
20. Viken senter for psykiatri og sjelesorg
21. Sjømannskirken, Norsk kirke i utlandet
22. Den Norske Israelmisjon

Nr.
79
67
69
04
24
17
53
35
03
09
70

40
66
81
08
20

1. Konfirmantinsamlingen for 2017 går til Hjelp Kola.
4. Når det avvikles gudstjeneste i Årviksand bedehus, gis offer til bedehusets drift.
Menighetsrådets
Vedtak:
Skjervøy nærradio utgår og offer går til orgelfondet i Skjervøy kirke.
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Styre/råd/utvalg
Menighetsrådet

Dato
Saksnummer
12.01.17
F-05/17

Saksbehandler
Kirkevergen

Gudstjenesteplan for 2017
Gudstjenestelisten for 2017 legges fram for menighetsrådet til endelig godkjennelse.
Gudstjenestelisten settes opp ut fra faste ordninger. Det er derfor vanskelig å gjøre store
endringer på listen. Prosten samkjører gudstjenstelistene i prostiet så langt som det er mulig på
grunn av vaktordning for prestene.
Kirkevergens
Innstilling
Menighetsrådet godkjenner framlagte gudstjenesteliste for 2017.
Vedtak:
Som innstilling.

Styre/råd/utvalg
Menighetsrådet

Dato
12.01.17

Saksnummer
F-06/17

Saksbehandler
Kirkevergen

Kirkevergen informerer. UTGÅR!
Kirkevergens
innstilling:

Menighetsrådets
Vedtak:
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Styre/råd/utvalg
Menighetsrådet

Dato
Saksnummer
12.01.17
M-07/17

Saksbehandler
Kirkevergen

Prosten informerer.
Kirkevergens
innstilling:
Menighetsrådet tar informasjonen til orientering.
Menighetsrådets
Vedtak:
Som innstilling.
1. I forbindelse med visitas ble det vedtatt at prostens rapport, sokneprestens rapport og
visitasprogram legges frem i god tid før neste menighetsrådsmøte 09. mars.

Styre/råd/utvalg
Menighetsrådet

Dato
Saksnummer
12.01.17
F-08/17

Saksbehandler
Kirkevergen

Økonomisituasjonen til Skjervøy Menighetsråd
Menighetsrådet ser svært alvorlig på situasjonen hvor flere av regnskapene ikke har blitt
godkjent av revisor. Menighetsrådet setter derfor ned et utvalg bestående av Menighetsrådets
leder og Kirkevergen som får i oppdrag til neste menighetsrådsmøte å undersøke og beskrive
status og komme med forslag til nødvendige tiltak. Utvalget søker bistand hos Skjervøy
Kommune, KA, KomRev Nord samt N-H Bispedømmeråd i sitt arbeid.
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Styre/råd/utvalg
Menighetsrådet

Dato
Saksnummer
12.01.17
F-09/17

Saksbehandler
Kirkevergen

Referater.
10/17 Avisa Nordlys ber om innsyn i regnskap og revisjonsberetninger.
Menighetsrådets
Innstilling:
Referatene tas til orientering

Menighetsrådets
Vedtak:
Som innstilling.
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