

Protokoll 9. februar 2016

Fra møte i: Nordreisa menighetsråd
Møtedato: 9. februar 2016 kl 0900
Møtested: Kirkebakken
Av faste representanter møtte: Olaf Hunsdal, Eli May Grønlund, Anne Grethe Eng,
Roy Hansen og sokneprest Bjørn Ivar Hammervold.
Av vararepresentanter møtte:
Følgende hadde meldt forfall: Oddbjørn Johansen, Tor-Arne Isaksen (innkalt vara)
Øyvind Evanger
Fra administrasjonen møtte: kirkeverge Magnar Solbakken
Innkallingen: ingen merknader – innkallingen godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 1/16 – til sak 9/16. Tilleggssaker:
Åpning med andakt ved sokneprest Bjørn Ivar Hammervold

Protokollunderskrivere:

---------------------------------------

----------------------------------------

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

---------------------------------------Møtesekretær

Fortløpende vedtak fra møte i Nordreisa menighetsråd 9. februar 2016
Møtet ble avholdt på Kirkebakken

Sak 1/16: Godkjenning av protokoll av 17. november 2016
Vedtak – enstemmig: Protokoll godkjent.

Sak 2/16: Referatsaker
Kirkevergen orienterte om følgende saker:
- Status sakristidører
- «Ny» bil på plass
- Bauta omkomne krigsfanger
- Status prosjekt kirketak og ny gravlund
- Registrering av kirkeinventar
- KA-kurs for menighetsråd 3. februar

Sak 3/16: Arbeidsplan og prioriteringer for fellesrådet 2016
Behandling:
- Økt bruk av menighetshuset er en prioritering for 2016
Vedtak - enstemmig:
- Økt bruk av menighetshuset er en prioritering for 2016. For øvrig tas drøftingen til
etterretning.

Sak 4/16: Driftsbudsjett 2016
Behandling:
Vedtak - enstemmig:
- Fremlagt driftsbudsjett for 2016 godkjennes

Sak 5/16: Endring av takkofferliste 2016
Vedtak:
- Ofringen til Lydanlegg menighetssal ifm påskenattsmessa påskeaften utgår
- Ofringene til Rotsund kapellforening 23. oktober og 26. desember erstattes med ofring
til nytt orgel i kapellet.
Sak 6/16: Drøftingssak: økt tilgjengelighet funksjonshemmede i Nordreisa kirke
Behandling:
- Menighetsrådet drøftet saken under befaring i kirken.
- Forslag til vedtak: En plass på hver side av porten skiltes (privat skilting) med
parkering reservert bevegelseshemmede.
Vedtak: ovenstående forslag enstemmig vedtatt.
Sak 7/16: Utskifting av tverrbenker
Behandling:
- Menighetsrådet drøftet saken under befaring i kirken.
Vedtak:
- Drøftingen tas til etterretning

Sak 8/16: Mandat innredningskomité Kirkebakken
Behandling:
- Gruppa utvides med en representant fra menighetsrådet; Eli-May Grønlund
Vedtak:
Innredningskomité for Kirkebakken
- «Nordreisa menighetsråd oppnevner Line Bergland Johansen, Peter Vang, Hans Erik
Schjøth og Eli-May Grønlund til å være innkjøpsgruppe. De gis ansvar for
prioritering og valg av løsninger slik at menighetshuset så snart som mulig kan stå
ferdigstilt.»
Sak 9/16: Evt.
Ansettelse av sokneprest
- En søker har meldt seg. Menighetsrådsleder deltar i intervju. Rådet møtes i
ekstraordinært møte for å gi sin uttalelse til bispedømmerådets behandling.

