Fortløpende vedtak fra møte i Nordreisa menighetsråd 18. september 2013
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Fellesrådssaker:
Godkjenning av protokoll av 12. juni 2013
Vedtak
Protokoll godkjent.
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Referatsaker
Vedtak:
Referatene tas til orientering
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Tjenestebil til Nordreisa sokn.
Kirkevergens innstilling:
1. Nordreisa menighetsråd går inn for ordning med tjenestebil for fellesrådets
ansatte med virkning fra 1. januar 2014.
2. Kirkevergen utarbeider retningslinjer for Bruk av tjenestebil i Nordreisa
sokn og
3. Instruks for bilhold i Nordreisa sokn
Behandling:
Forslag til punkt 4 fra Roy Hansen: Administrasjonen utreder leasing/kjøp og
arbeidsutvalget avgjør saken i løpet av oktober måned.
Votering:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1 Nordreisa menighetsråd går inn for ordning med tjenestebil for fellesrådets
ansatte med virkning fra 1. januar 2014.
2. Kirkevergen utarbeider retningslinjer for Bruk av tjenestebil i Nordreisa
sokn og
3. Instruks for bilhold i Nordreisa sokn
4. Administrasjonen utreder leasing/kjøp og arbeidsutvalget avgjør saken i
løpet av oktober måned.
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Nedskjæringsforslag for inneværende budsjettår
Kirkevergens innstilling:
1. Nordreisa kommunes innkjøpsavtaler benyttes fullt ut.
2. Bruken av kirkebyggene legges opp i sommer- og vinterperioder hvor
menighetsrådet gir anledning til redusert bruk i vintermånedene.
3. Rotsund kapell: Barnehage- og skolegudstjenester flyttes ut av kapellet til
henholdsvis barnehage og skole.
4. Oksfjord- og Straumfjord kapell: Kapellet stenges i vintermånedene og
begravelser flyttes til Nordreisa kirke. Gudstjenestene flyttes til grendehus.
5. Strømavlesninger registreres oftere (minst en gang pr måned) for å få med
alle variasjoner på pris.
6. Retningslinjene gjelder til menighetsrådet beslutter noe annet.
Behandling:
Forslag fra Anne Grete Eng: Nytt pkt 3: Alle barnehagesamlinger og
skolegudstjenester foregår dette året i Nordreisa kirke.
Votering:
Forslaget enstemmig vedtatt.

Forslag fra Olaf Hunsdal: Kirkevergens forslag punkt 4 tas til avstemning.
Votering:
Punkt 4 nedstemt.
Vedtak:
1. Nordreisa kommunes innkjøpsavtaler benyttes fullt ut.
2. Bruken av kirkebyggene legges opp i sommer- og vinterperioder hvor menighetsrådet
oppfordrer til å samordne bruken av kirkebyggene for å redusere strømforbruket.
3. Alle barnehagesamlinger og skolegudstjenester foregår dette året i Nordreisa kirke.
4. Strømavlesninger registreres oftere (minst en gang pr måned) for å få med alle
variasjoner i pris.
5. Retningslinjene gjeler til menighetsrådet beslutter noe annet.
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Innkjøp av stoler til erstatning for tverrbenkene i Nordreisa kirke

Behandling:
Fellesforslag fra menighetsrådet:
1. Alle de tverrstilte benkene fjernes og lagres forsvarlig.
2. Tapt oppvarmingseffekt ved at rørelementer under benkene blir borte, erstattes
med annen tapt elektrisk oppvarming.
3. Stoler av typen Aksel stablestoler med koblingsmulighet kjøpes inn i et antall av
30 stk. Farge velges etter alternativt forslag fra Riksantikvar/Biskop.
4. Flyttbar rullestolrampe.
5. Menighetsrådets arbeidsutvalg får sammen med kirkevergen i oppdrag å utferdige
en konkret godkjenningssøknad til Biskopen i Nord-Hålogaland i trå med
biskopens brev av 20. mars 2013.
6. Innkjøp og gjennomføring av arbeidet kan ta til når godkjenningen foreligger og
det er økonomisk dekning i fellesrådets budsjett.
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Ny kirkegård på Storslett

Høringsuttalelse:
Kirkegård/gravsted
Arealplanens forslag til hvor den nye kirkegården skal ligge er i trå med det rådet
tidligere har anbefalt. Menighetsrådet mener at området Rovdas/Kippernes er det
beste av de fremlagte alternativene.
Området ved kirka
I den videre prosessen med arealplanen ber menighetsrådet om at involverte
sektormyndigheter og politikere retter stor oppmerksomhet mot nærområdet ved
Nordreisa kirke.
Spesielt vil vi peke på de trafikale og miljømessige forholdene vest for kirka.
(Muoniovegen). Kirkebygget, med dets historie og arkitektur fortjener omgivelser som
framhever bygget og styrker vår lokale «fortelling». Kirkebakken var en gang, og bør
på nytt bli et sentralt sted, et godt sted for mennesker i samtale.
For befolkningen og tilreisende, som brukere av kirka og i framtida også av
barnehagen, menighetshuset og kirkekontoret like ved, vil det være av stor verdi at
trafikkmønsteret blir bedre i dag. Menighetsrådet ber om at planene som utarbeides

legger vekt på at biltrafikken reduseres og at gående, funksjonshemmede og
syklende gis fortrinn.
Muoniovegen forbi kirke må stenges for gjennomgående biltrafikk.
Menighetsrådet vil at dette tas med i betraktningene ved planlegging av
parkeringsplasser, tilkomst og miljøtiltak for framtidig bruk av selve
Kirkebakken som samlingssted for folk.
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Tilleggssak
Misjonsavtale med Normisjon
Nordreisa menighetsråd har hatt en avtale med Norsmisjon med prosjektet
Barnehelse/ernæringssenter ved Okhaldunga sykehus i Nepal fra januar 2009
til ut desember 2012. I denne perioden har vi fått besøk til Nordreisa og hver
måned fått et nyhetsbrev fra Kristin og Erik Bøhler. De arbeider for Normisjon
på sykehuset Okhaldunga i Nepal og det er dette sykehuset Nordreisa menighet
bidrar med midler til.
Menighetsrådet ønsker nå å videreføre denne avtalen.
Behandling
Olaf Hunsdal foreslår: Nordreisa menighetsråd forlenger misjonsavtalen med
Normisjon med et innhold tilsvarende det eksisterende. Minimum beløp pr år
4000 kroner.
Votering
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak
Nordreisa menighetsråd forlenger misjonsavtalen med et innhold
tilsvarende det eksisterende ut 2015. Minimum bidrag pr år 4000 kroner.
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Tilsetting av trosopplæringskoordinator i 20% stilling
Administrasjonsutvalgets innstilling og vedtak 18.09.2013
Dersom Nordreisa menighetsråd vedtar at stillingen skal være fast, tilsettes
Ann Peggy Mikalsen i 20% stilling som trosopplæringskoordinator fra
1.10.2013.
Menighetsrådets vedtak
1. Stillingen som Trosopplæringskoordinator skal være fast stilling.
2. Administrasjonen utarbeider stillingsbeskrivelse.

Rett utskrift 30. september 2013

Sissel Skogvold
kirkeverge

