

Protokoll 20. september 2016

Fra møte i: Nordreisa menighetsråd
Møtedato: 20. september 2016 kl 0900
Møtested: Kirkebakken
Av faste representanter møtte: Olaf Hunsdal, Eli May Grønlund, Roy Hansen,
Oddbjørn Johansen og Anne Grethe Eng.
Av vararepresentanter møtte: Ingen
Følgende hadde forfall: Hans Erik Schjøth, Tore Elvestad, 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 23/16 – til sak 30/16. Tilleggssaker:
Åpning med salmesang og fadervår

Protokollunderskrivere:

--------------------------------------Anne Grethe Eng

---------------------------------------Eli May Grønlund

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

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

Møteleder

Sekretær

Fortløpende vedtak fra møte i Nordreisa menighetsråd 20. september 2016
Møtet ble avholdt på Kirkebakken

Sak 23/16: Godkjenning av protokoll av 14. april 2016
Vedtak – enstemmig:
- Protokoll godkjent.
Sak 24/16 Referatsaker
- Anne Grethe Eng orienterte om samarbeidet med Friluftsrådet og Røde Kors om
tiltaket for flyktningene som ble gjennomført i sommer.
Vedtak - enstemmig
- Referatsakene tas til orientering.
Sak 25/16 Budsjettforslag 2017 – innspill til kommunen
Forslag på nytt punkt fra Roy Hansen:
- Universell utforming av kirkerommet: 200 000,Fellesforslag – enstemmig vedtatt:
Forutsetning:
o Tildeling for 2016 legges til grunn
o Kompensasjon for økt lønns- og pensjonskostnader
o Dekking av renter og avdrag nytt lån
- Prioritering nye tiltak:
1. Varmestyresystem kr - 70 000,2. Kirkegårdsgjerde Oksfjord – kr 55 000,3. Ringemekanikk Nordreisa kirke – kr 100 000,4. Universell utforming kirkerommet (heis og gelender opp til koret) – kr 200 000,5. Utskifting av tverrbenker med stoler kr 100 000,Sak 26/16: Møteplan 2017
Forslag fra Oddbjørn Johansen – enstemmig vedtatt
- møtestart fremskyndes til 0830
-

Møteplan for Nordreisa menighetsråd 2017 – enstemmig vedtatt
o 31. januar
o 4. april
o 13. juni / 15. august – etter behov
o 3. oktober
o 21. november

Sak 27/16 Realisering av ringemekanikk Rotsund kapell
Vedtak – enstemmig:
- Nordreisa sokn beslutter installasjon av ringemekanikk i Rotsund kapell iht tilbud
1502 – unntatt fjernstyring - fra Olsen Nauen AS
- Tiltaket finansieres med øremerkede legatmidler og realiseres høsten 2017

Menighetsrådssaker
Sak 28/16: Søkere soknepreststillingen
Vedtak – enstemmig:
- Menighetsrådet tar meldingen fra bispedømmerådet til orientering.
Sak 29/16: Søknad om å leie Nordreisa kirke ifm julekonserter
Administrativ tillegg – nytt punkt:
- Søknad fra Mollis om leie av Nordreisa kirke ifm konsert 3. desember innvilges.
Endringsforslag fra Oddbjørn Johansen: Menighetsrådets leder erstattes av kantor Peter Vang
- forslaget ble enstemmig vedtatt.
Hele vedtaket – enstemmig vedtatt:
- Søknad fra Mollis om leie av Nordreisa kirke ifm konsert 3. desember innvilges.

-

Søknad fra Harald Bakkeby Moe om leie av Nordreisa kirke ifm konsert onsdag 7.
desember innvilges
Søknad fra Vokal Nord om å leie Nordreisa kirke lørdag 10. desember innvilges
Kantor Peter Vang gis fullmakt til å godkjenne de endelige konsertprogrammene

Sak 30/16: Tiltak Oksfjord og Straumfjord kapell
Forslag til vedtak – fra Olaf Hunsdal – enstemmig vedtatt:
Menighetsrådet gratulerer Oksfjord kapellforening med det store arbeidet som er
gjort med kapellet, og støtter det videre arbeidet slik det skisseres i kapellforeningas
skriv av 13. september 2016.
For å fortsette kontakten ønsker menighetsrådet at menighetsrådets leder Olaf
Hunsdal og kirkevergen møter ledelsen for kapellforeninga og sammen med utførende
parter (blant annet Øystein Mandal), samtaler om detaljer i de fremlagte planene.
Blant disse er forhold ved korpartiet (panel/plater), alterringens knefall, belysning,
nye stoler og generelt material- og fargevalg.

