

Protokoll 6. desember 2016

Fra møte i: Nordreisa menighetsråd
Møtedato: 06. desember 2016 kl 0900
Møtested: Oksfjord og Straumfjord kapell
Av faste representanter møtte: Olaf Hunsdal, Eli May Grønlund, Roy Hansen, og
Anne Grethe Eng, Hans Erik Schjøth og Øyvind Evanger
Av vararepresentanter møtte: Tor-Arne Isaksen (permisjon kl 11:45, før sak 37/16)
og Marit Rundhaug,
Følgende hadde forfall: Oddbjørn Johansen, Tore Elvestad
Fra administrasjonen møtte: Kirkeverge Magnar Solbakken
Innkallingen: ingen merknader – innkallingen godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 31/16 – til sak 37/16. Tilleggssaker:
Åpning med salmesang og fadervår

Protokollunderskrivere:

--------------------------------------Roy Hansen

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

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

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

Møteleder

Sekretær

Fortløpende vedtak fra møte i Nordreisa menighetsråd 20. september 2016
Møtet ble avholdt på Kirkebakken
Sak 31/16: Godkjenning av protokoll av 20. september 2016
Vedtak – enstemmig:
- Protokoll godkjent.
Sak 32/16 Referatsaker
- Hans Erik Schjøth orienterte om følgende saker:
o Konsekvensen for prestene i forbindelse med overgangen til at kirka skal bli
selvstendig, samt at soknepreststillingen blir vakant grunnet bispedømmets
underskudd.
o Orientering om det helhetlige arbeidet som kirkekontoret gjør i soknet.
o Kirkemøtets vedtak om to syn i homofilisaken, det skal være plass for begge
syn og respekt begge veier
Vedtak - enstemmig
- Referatsakene tas til orientering.
Sak 33/16 Godkjenning av prosjektregnskap renovering av kirketaket
Vedtak – enstemmig:
- Kirkevergen oppdaterer regnskapet når siste fakturaer foreligger
- Prosjektregnskapet for renovering av kirketaket godkjennes
Sak 34/16 Omdisponering av lånemidler:
Vedtak – enstemmig:
- Gjenværende lånemidler fra kirketakprosjektet omdisponeres til utbedringer og tiltak
knyttet til Nordreisa kirke
Sak 35/16 Installasjon av ovner og varmestyreanlegg i Nordreisa kirke
Vedtak – enstemmig:
- Nordreisa kirkelige fellesråd vedtar anskaffelse av varmestyresystem og nødvendig
oppvarmingskapasitet til Nordreisa kirke
- Kirkevergen får fullmakt til å forestå anskaffelsen
- Tiltaket finansieres dels ved bevilgning fra kommunen (varmestyresystem), mens
ovnene finansieres ved bruk av omdisponerte lånemidler.
Sak 36/16 Gudstjeneste- og offerliste 2017
Forslag fra Hans Erik Schjøth – som ble enstemmig vedtatt:
- To av ofringene i Nordreisa kirke spesifiseres til nye salmebøker (enstemmig vedtatt)
- Ofring til «Egen menighet» endres til «Nordreisa menighet - trosopplæring og
diakoni» (vedtatt mot en stemme)
- Ofringen til Norsk Gideon i Nordreisa kirke (29/10) endres til Troms krets av
KFUK/M (enstemmig vedtatt)
Forslag fra Anne Grethe Eng
- Ofringen 26/2 ved Nordreisa kirke endres fra Norsk Gideon til Bibelselskapet
(enstemmig vedtatt)
Vedtak – med overstående endringsforslag – vedtatt:

-

Nordreisa menighetsråd vedtar forslaget til gudstjenesteliste for 2017
Nordreisa menighetsråd vedtar forslaget til takkofferliste for 2017

Sak 37/16 Søknad om leie av Nordreisa kirke - DELK
Forslag fra Roy Hansen:
- Saken utsettes
Vedtak:
- Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt

