

Protokoll 13. juni 2017

Fra møte i: Nordreisa menighetsråd
Møtedato: 13. juni 2017 kl 0830
Møtested: Kirkebakken, undervisningssalen
Av faste representanter møtte: Olaf Hunsdal, Eli-May Grønlund, Tore Elvestad og
Tor-Arne Isaksen
Av vararepresentanter møtte: Olaug Bergseth og Marit Rundhaug
Følgende hadde forfall: Roy Hansen, Anne-Grethe Eng og 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 17 /17 – til sak 23 /17. Tilleggssaker:
Åpning med salmesang og Fader vår

Protokollunderskrivere:

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

---------------------------------------Tor-Arne Isaksen

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

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

Fortløpende vedtak fra møte i Nordreisa menighetsråd 13. juni 2017
Møtet ble avholdt på Kirkebakken
Sak 17/17: Godkjenning av protokoll av 24. april 2017
Vedtak – enstemmig:
- Protokoll godkjent.

Sak 18/17 Referatsaker
- Kirkevergen orienterte om følgende:
o Fusjon mCash og Vipps – konsekvenser for soknet
o Forsinket prosesjonskors
o Varmestyresystemet i drift - innkjøringsfase
- Soknepresten orienterte
o Nytt menighetsblad forsinket men i prosess.
o Ingen ansettelse i soknepreststillingen. Lyst ut på nytt. Vikarer på plass frem til
nyttår. Torbjørn Fink og Ragnar Aase (med forbehold om endringer)
o Hans Olav Westen skal vikariere ifm Einar Tesdals utdanningspermisjon på
Skjervøy
Vedtak - enstemmig
- Referatsakene tas til orientering.
Sak 19/17 Godkjenning av årsmelding med kirkestatistikk
Vedtak – enstemmig:
- Årsmeldingen for 2016 godkjennes
- Årsmeldingen oversendes KomRev Nord som vedlegg til årsregnskapet

Sak 20/17 Drøftingssak: Revidert landskapsplan Rovdas gravlund
Behandling:
Fellesrådets innspill til materialvalg:
- Klokketårnet: Forslaget er meget godt, vi liker både tømmerkassa, skifertaket og
buene
- Portene i og for seg fine, men kanskje kan vi gjenbruke buene fra klokketårnet?
Kanskje buene på klokketårnet vil bli uheldig ift vinklene i portene?
- Steingjerde ved portene er svært fint, spørsmålet er hvor langt steingjerde vi tar oss
råd til? Øvrig gjerde, kan vi tenke skråstilt skigard med tømmerbord. (Med bark på)
Viktig med en rimelig løsning ift arbeid og vedlikehold.
- Belysning: belysning er viktig. Lyktene må også se pene ut i dagslys.
- Veiene: anbefaler grusveier uten kantstein
- Tillegg: viktig at andre trossamfunn og livssyn blir hørt ift det tilrettelagte gravfeltet
Vedtak – enstemmig:
- Drøftingen med punktene over tas til etterretning

Sak 21/17 Deltakelse i aksjonen «Bibelen til alle»
Vedtak – enstemmig:

-

Nordreisa menighetsråd er positiv til at prosjektet «Bibelen til alle» nå gjennomføres i
Nordreisa og ber leder av menighetsrådet koordinere nærmere med prosjektledelsen.
Vi foreslår gudstjenesten i Nordreisa kirke 1. oktober hvor prosjektet kan få noen
minutter til en hilsen.
Kirkebakken kan stilles til disposisjon for overnatting forutsatt at det er ledig.

Sak 22/17 Samarbeid med Røde Kors – sommeraktivitet for flyktninger
Behandling: Olaf Hunsdal orienterte. Ikke noe formelt samarbeid fra rådets side.
Vedtak (enstemmig):
- Drøftingen tas til etterretning

Sak 23/17 Refusjon av utgifter ifm orgelfestival
Vedtak (enstemmig):
- Nordreisa menighetsråd fellesråd innvilger refusjon av kr 3521,- for reiseutgiftene
knyttet til Kjell Rune Olsens deltakelse i årets orgelfestival.

