


Sendes menighetsrådets medlemmer som innkalling.
Til varamedlemmer som orientering.

Møte i menighetsrådet
Tid: mandag 3. april kl 08:30.
Sted: Kirkebakken, undervisningsalen

Saksliste:
Fellesrådssaker
Sak 10/17: Godkjenning av protokoll av 31. januar 2017
Sak 11/17: Orienteringssaker
- Kirkevergen orienterer:
o Innkjøp av stoler til Oksfjord og Straumfjord kapell – samt videre planer
o Status oppvarmingsprosjekt Nordreisa kirke
o Foreløpige tall, regnskap 2016
- Soknepresten orienterer
o
Sak 12/17: Tilsetting av ny kirkeverge

Menighetsrådssaker
Sak 13/17: Endring av menighetsrådet etter utmelding





 

 







Protokoll 31. januar 2017

Fra møte i: Nordreisa menighetsråd
Møtedato: 31. januar 2017 kl 0830
Møtested: Kirkebakken, undervisningssalen
Av faste representanter møtte: Olaf Hunsdal, Eli May Grønlund, Roy Hansen,
Oddbjørn Johansen, Tore Elvestad og Hans Erik Schjøth
Av vararepresentanter møtte: Olaug Bergseth
Følgende hadde forfall: Anne Grethe Eng, 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 1/17 – til sak 8/17. Tilleggssaker: 9/17 Tilsetting ny kirkeverge
Åpning med salmesang og fadervår

Protokollunderskrivere:

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

---------------------------------------Oddbjørn Johansen

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

------------------------------------Sekretær








 

 


Fortløpende vedtak fra møte i Nordreisa menighetsråd 31. januar 2016
Møtet ble avholdt på Kirkebakken
Sak 1/17: Godkjenning av protokoll av 6. desember 2016
Vedtak – enstemmig:
- Protokoll godkjent.

Sak 2/17 Referatsaker
- Kirkevergen orienterte om følgende:
o Status oppussing Oksfjord kapell – markering ifm gudstjenesten 5. februar
o Gelender på plass i Nordreisa kirke
o Status oppvarmingsprosjekt Nordreisa kirke
- Hans Erik Schjøth orienterte om følgende:
o Innvielse av veggteppe i menighetssalen 26. februar
o Markering av reformasjonsjubileet
o Nedskjæring i bispedømmet – konsekvenser for prostiet
Vedtak - enstemmig
- Referatsakene tas til orientering.

Sak 3/17 Driftsbudsjett 2017
Vedtak – enstemmig:
- Fremlagt driftsbudsjett for 2017 godkjennes

Sak 4/17 Investeringsbudsjett 2017
Vedtak – enstemmig:
- Fremlagt investeringsbudsjett for 2017 godkjennes

Sak 5/17 Avtale om eritreernes leie av Kirkebakken menighetssal
Forslag fra Hans Erik Schjøth:
- Nordreisa kirkelige fellesråd ber styret for Kirkebakken revidere utleiereglene blant
annet med tanke på delegasjon av myndighet
Forslaget til vedtak for øvrig ble omarbeidet av rådet i fellesskap:
Vedtak – enstemmig:
Nordreisa kirkelige fellesrådet foreslår at styret gjør følgende avtale:
- Nordreisa kirkelige fellesråd ber styret for Kirkebakken revidere utleiereglene blant
annet med tanke på delegasjon av myndighet
- Den eritreiske gruppa leier menighetssalen på følgende betingelser:
o Avtalen gjelder for 2017, hver søndag mellom 1100 og 1400 når salen ellers
ikke brukes av soknet selv. Når salen er i bruk på formiddagen kan gruppa
gjerne flytte sine møter til senere på dagen når det er mulig
o I tillegg til 25 % rabatt på leieprisen for langtidsleie gis det ytterligere 25 %
på timeprisen, altså halv pris. For 2017 utgjør dette 14 400,- kroner.




 

 





Sak 9/17 Tilsetting av ny kirkeverge
Nordreisa kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak – enstemmig:
- Til administrasjonsutvalget inngår to ansatterepresentanter som velges av og blant de
ansatte.
- Administrasjonsutvalget forestår rekruttering av ny kirkeverge og innstiller til
fellesrådet som gjør selve ansettelsen.
- Mål om tiltredelse 15. august.

Sak 6/17 Ny behandling - søknad om leie av Nordreisa kirke - DELK
Forslag fra Olaf Hunstad – enstemmig vedtatt
- Nordreisa sokn har to forskjellige gudstjenesteordninger, en gammel (1920 variant)
og en ny (2011).
- Dette anser vi er et godt gudstjenestetilbud til Nordreisa befolkning.
- DELK/DelsiN inviteres til å leie Kirkebakken menighetshus til sine gudstjenester /
møter.

Sak 7/17 Anskaffelse av nytt prosesjonskors for Nordreisa kirke
Nordreisa menighetsråd gjør følgende vedtak:
- Nordreisa menighetsrådet beslutter anskaffelse av nytt prosesjonskors til Nordreisa
kirke i henhold til forslag fra Jørgen Hansen
- Prosesjonskorset finansieres av Kirkeforeningen
- Kirkevergen søker biskopen om godkjenning av forslaget før bestilling.

Sak 8/17 Drøftingssak: Universell utforming / utskifting av benker i Nordreisa kirke
Nordreisa menighetsråd gjør følgende vedtak:
- Drøftingen tas til orientering





 

 





Behandlingsorgan:
Fellesrådet

Møtedato:
3. april 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
12/17

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

28. mars 2017

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Tilsetting av ny kirkeverge

Innstilling til vedtak:
Nordreisa kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
-

Intervjuutvalgets innstilling legges til grunn

Saksopplysninger:
Administrasjonsutvalget fikk i forrige møte (31. jan) oppgaven med å forestå tilsetting av ny
kirkeverge.
Sak 9/17 Tilsetting av ny kirkeverge
Nordreisa kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak – enstemmig:
- Til administrasjonsutvalget inngår to ansatterepresentanter som velges av og blant de
ansatte.
- Administrasjonsutvalget forestår rekruttering av ny kirkeverge og innstiller til
fellesrådet som gjør selve ansettelsen.
- Mål om tiltredelse 15. august.

Vi mottok syv søkere på stillingen, hvorav flere var godt kvalifisert. Dette er i overkant av vi
hadde forventet, men svært gledelig at det er attraktivt å arbeide i kirka.
Administrasjonsutvalget besluttet på møte tirsdag 7. mars å innkalle fire av søkerne til
intervju. Kirkevergen ledet intervjugruppa sammen med arbeidsutvalget og Per-Håvard
Steinsvik som representerte de ansatte. Intervjuutvalgets innstilling legges frem på møtet.
Kirkevergen har innhentet referanser og vil orientere om dette i møtet.





 

 





Behandlingsorgan:
Menighetsrådet

Møtedato:
3. april 2017

Arkivnr:

Saksbehandler:

Sak nr:
13/17

Nordreisa Menighetsråd
Møtebok
Dato:

28. mars 2017

Magnar Solbakken

Overskrift på saken:

Endring av menighetsrådet etter utmelding

Innstilling til vedtak:
Nordreisa kirkelige fellesråd gjør følgende vedtak:
-

Tor-Arne Isaksen trer inn som fast medlem i menighetsrådet og overtar de alle verv
som Oddbjørn Johansen hadde.
De øvrige varamedlemmene på felleslista rykker opp tilsvarende

Saksopplysninger:
Oddbjørn Johansen har som kjent meldt seg ut av Den norske kirke og kan derfor ikke lenger
ha verv i menighets- og fellesråd. I tillegg til å være fast medlem i menighetsrådet var han
personlig vara for Eli-May Grønlund i arbeidsutvalget og første vara til
administrasjonsutvalget.
Felleslista som Oddbjørn Johansen representerte har fem varamedlemmer – uendret siden
valget – og det er derfor uproblematisk at første varamedlem rykker opp til fast plass og de
øvrige varamedlemmene rykker tilsvarende opp et hakk.
Felleslista sin vararekke blir dermed slik:
1. Randi Viken Nilsen
2. Miriam Bakkehaug Karlsen
3. Værna Lise Viken
4. Svein Holger Vangen





 

 





