

Protokoll 17.04.18

Fra møte i: Nordreisa menighetsråd
Møtedato: 17. april 2017
Møtested: Kirkebakken, undervisningssalen
Av faste representanter møtte: Olaf Hunsdal, Eli-May Grønlund, Anne-Grethe Eng,
Roy Hansen
Av vararepresentanter møtte: Marit Rundhaug
Følgende hadde forfall: Tore Elvestad, Tor-Arne Isaksen og 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 6/18 til 14/18 Tilleggssaker: 15/18
Åpning med salmesang og fadervår

Protokollunderskrivere:

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

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

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

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

Fortløpende vedtak fra møte i Nordreisa menighetsråd 17. april 2018
Møtet ble avholdt på Kirkebakken
Sak 6/18: Godkjenning av protokoll av 30. januar 2018
Vedtak – enstemmig:
- Protokoll godkjent.

Sak 7/18 Referatsaker
Vedtak - enstemmig
- Referatsakene og påfølgende diskusjon tas til orientering.
- Til neste møte lages det sak om trosopplæringsarbeidet.

Sak 8/18 Orienteringssaker
Kirkevergen orienterte om
- Bemanningssituasjonen
- Oksfjord kapell – vann og sanitær
Vedtak – enstemmig:
- Orienteringssakene og påfølgende diskusjon tas til orientering

Sak 9/18 Årsregnskap 2017
Vedtak – enstemmig:
1. Framlagt årsregnskap for 2017 med et regnskapsmessig mindreforbruk på drift på kr
271.828,63, og et regnskapsmessig resultat på investering i balanse godkjennes.
2. Overskuddet på driftsregnskapet disponeres med kr 199.630,21 til nedbetaling av tidligere
års merforbruk og kr 72.198,42 til disposisjonsfond.
3. Regnskap og årsmelding oversendes KomRev Nord IKT for revisjon.

Sak 10/18 Årsmelding 2017
Vedtak – enstemmig:
- Årsmelding for 2017 godkjennes og legges ved årsregnskapet for 2017
Sak 11/18 Anskaffelse av nytt orgel til Rotsund kapell
Vedtak – enstemmig:
1. Kirkevergen delegeres myndighet til å gå videre med anskaffelse av orgel til Rotsund
kapell innenfor en samlet ramme på 1 million kroner under forutsetning av at
lånesøknad blir innvilget.
2. Søknad om kommunal garanti til et låneopptak på inntil kr 500.000,- oversendes
Nordreisa kommune.
3. Søknad om godkjenning av låneopptak på inntil kr 500.000,- oversendes
bispedømmerådet.
Sak 12/18 Utleie av Nordreisa kirke 16. september 2018

Forslag fra Olaf Hunstad – enstemmig vedtatt
- Søknaden innvilges
Sak 13/18 Utleie av Nordreisa kirke til konfirmasjon
Vedtak - enstemmig:
- Søknaden avslås
Sak 14/18 Takkemarkering for frivillige
Vedtak - enstemmig:
- Menighetsrådet støtter intensjonene og ønsker å holde en takkemarkering høsten
2018.
- Det settes ned en festkomite for å utarbeide de videre rammene for markeringen.
Marit Rundhaug oppnevnes til festkomiteen som menighetsrådets representant.
Kapellforeningene bes om å oppnevne 1-2 medlemmer hver til komiteen. Kirkevergen
har sekretariatsansvar.
Sak 15/18 Avskjedsmarkering for prosten
Forslag fra Olaf Hunsdal – enstemmig vedtatt:
- Menighetsrådet vil markere Hans Erik Schjøths avgang. Menighetsrådet ber
kirkevergen ta kontakt med biskopen og Schjøth for å avklare praktiske forhold
vedrørende dette. Menighetsrådsleder samarbeider med kirkevergen om
gjennomføringen.

