

Protokoll 3. oktober 2017

Fra møte i: Nordreisa menighetsråd
Møtedato: 3. oktober 2017 kl 0830
Møtested: Kirkebakken, undervisningssalen
Av faste representanter møtte: Olaf Hunsdal, Eli-May Grønlund, Anne –Grethe Eng,
Roy Hansen, Tore Elvestad, Tor-Arne Isaksen og fung. sokneprest Hans Erik
Schjøth
Av vararepresentanter møtte:
Følgende hadde forfall: Øyvind Evanger
Fra administrasjonen møtte: Kirkeverge Gerd H Kristiansen
Innkallingen: ingen merknader – innkallingen godkjent
I samsvar med utsendt saksliste forelå følgende saker til behandling:
Fra sak 24 /17 – til sak 28 /17. Tilleggssaker:
Åpning med salmesang, andakt og Fader vår

Protokollunderskrivere:

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

---------------------------------------Tore Elvestad

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

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

Fortløpende vedtak fra møte i Nordreisa menighetsråd 3. oktober 2017
Møtet ble avholdt på Kirkebakken
Sak 24/17: Godkjenning av protokoll av 13. juni 2017
Vedtak – enstemmig:
- Protokoll godkjent.

Sak 25/17 Orienteringssaker
- Kirkevergen orienterte om følgende:
o Ny gravlund på Rovdas
- Soknepresten orienterte om følgende:
o Prostisamling i Lyngen i begynnelsen av september
o Mange vakanser i prostiet gir et behov for sterkere samordning av
prestetjenesten på tvers av soknene. Det er stram økonomi i bispedømmet, og
det er fremmet forslag om å ta ut stillingen som prostiprest. Også
kateketressursene er under diskusjon, og soknet bør nytte anledningen til å
kreve å få en kateketstilling på plass.
o Schjøth er innvilget permisjon i 6 mnd fra 22. oktober. Karl Johan Bjørge blir
fungerende prost i perioden. Det anbefales at Ragnar Aase blir fungerende
sokneprest de månedene han er her.
o Soknepreststillingen var utlyst for 5. gang med søknadsfrist primo september –
ingen søkere.
Vedtak - enstemmig
- Referatsakene tas til orientering.
Sak 26/17 Budsjettrevisjon 2017
Vedtak – enstemmig:
- Budsjett for 2017 revideres i tråd med forslaget
- Husleieinntekt spesifiseres i egen linje
- Det utvikles et eget økonomireglement som til en viss grad delegerer myndighet til å
foreta budsjettmessige endringer innenfor det enkeltes ansvars rammer.
Sak 27/17 Budsjett 2018 – innspill til kommunen
Behandling: Fellesforslag fra et samlet menighetsråd:
Budsjettinnspill til Nordreisa kommune vedtas etter følgende prioriteringsliste:






Universell utforming – heis og fjerning av tverrbenker
Orgel i Rotsund
Økning i ordinær driftsramme;
Deflatorjustering
Nedskriving av underskudd
Digitalisering
Utstyr til kirkegårdsdrift
Ringemekanikk

Vedtak – enstemmig:

Budsjettinnspill til Nordreisa kommune vedtas etter følgende prioriteringsliste:
 Universell utforming – heis og fjerning av tverrbenker
 Orgel i Rotsund
 Økning i ordinær driftsramme;
Deflatorjustering
Nedskriving av underskudd
Digitalisering
Utstyr til kirkegårdsdrift
 Ringemekanikk

Sak 28/17 Møteplan 2018
Vedtak – enstemmig:
Møteplan 2018:
 30. januar
 17. april
 19. juni, evt 28. august
 2. oktober
 20. november
Sak 29/17 Valg av leder og nestleder
Behandling: Det ble fremmet to forslag til leder: Olaf Hunsdal og Eli-May Grønlund.
Det ble fremmet ett forslag til nestleder: Eli-May Grønlund. Valget ble gjort skriftlig.
Resultat:
- Seks stemmer for Olaf, en stemme for Eli-May. Olaf valgt.
- Seks stemmer for Eli-May, en blank. Eli-May valgt.
- Drøftingen tas til etterretning

