

Protokoll 21. november 2017

Fra møte i: Nordreisa menighetsråd
Møtedato: 21. november 2017
Møtested: Kirkebakken, undervisningssalen
Av faste representanter møtte: Olaf Hunsdal, Anne Grethe Eng, Roy Hansen, EliMay Grønlund, fung sogneprest Ragnar Aase
Av vararepresentanter møtte: Elin Kaasen, Randi Viken
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 31/17 til 37/17

Tilleggssaker: 38/17 til 39/17

Åpning med salmesang og fadervår

Protokollunderskrivere:

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

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

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

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

Fortløpende vedtak fra møte i Nordreisa Kirkelige Fellesråd/menighetsråd 21.
november 2017
Møtet ble avholdt på Kirkebakken

Sak 31/17: Godkjenning av protokoller av 3. og 17. november 2017
Vedtak – enstemmig:
- Protokoller godkjent.

Sak 32/17 Referatsaker
o Protokoller fra lønnsforhandlingene
o Innkomne brev
Vedtak – enstemmig
- Referatsakene tas til orientering.

Sak 33/17 Orienteringssaker
o Ny lov om trossamfunn
Vedtak – enstemmig:
AMU gis fullmakt til å formulere høringssvar
o Bemanningssituasjonen
o Nytt orgel i Rotsund
Vedtak – enstemmig:
- Orienteringene tas til orientering
Sak 34/17 Stans i kiming/ringing – akuttiltak HMS
Vedtak – enstemmig:
- Med bakgrunn i rapporter fra Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste og i medhold av
Aml § 3-1 pkt 2 bokstav c utstedes det
1. Umiddelbart forbud mot bruk av klokketårnet på Oksfjord/Straumfjord Gravlund
2. Umiddelbart forbud mot høytidskiming fra Nordreisa kirke
3. Varsel om stans i annen ringing og kiming ved håndholdt kolv fra Nordreisa kirke fra
og med 1.1.18

Sak 35/17 Gudstjeneste- og offerliste
Saksbehandling:
Forslag fra Olaf Hunsdal:
- Gudstjenestelista for 2018 vedtas slik den foreligger og med følgende tillegg: Ved
eventuelle bortfall av gudstjenester skjermes alle de oppførte
familiegudstjenestene.
-

Offerlista for 2018 vedtas slik den foreligger med følgende endringer:
Nordreisa kirke:
Ut av lista: 1xNorges samemisjon og 1xFjellheim bibelskole
Inn på lista: 1xNorges kristelige student- og skoleungdomslag og 1xKirkens
Bymisjon
Havnnes:
Ut av lista: Fjellheim bibelskole
Inn på lista: Redd Barna

Vedtak – enstemmig:
- Gudstjenestelista for 2018 vedtas slik den foreligger og med følgende tillegg: Ved
eventuelle bortfall av gudstjenester skjermes alle de oppførte
familiegudstjenestene.
-

Offerlista for 2018 vedtas slik den foreligger med følgende endringer:
Nordreisa kirke:
Ut av lista: 1xNorges samemisjon og 1xFjellheim bibelskole
Inn på lista: 1xNorges kristelige student- og skoleungdomslag og 1xKirkens
Bymisjon
Havnnes:
Ut av lista: Fjellheim bibelskole
Inn på lista: Redd Barna

Sak 36/17 Utleie av Nordreisa kirke 14. desember 2017
Saksbehandling:
Roy Hansen viste til sak 14/14 om priser for utleie til lokale kor og fremmet følgende
forslag:
- Kultnett innvilges leie av Nordreisa kirke til konsert 14. desember. Leieprisen settes til
kr 2500,- eller til 10 % av billettinntektene dersom dette utgjør mer enn kr 2500,-.
Eli-May Grønlund fremmet opprinnelig innstilling til vedtak:
- Kultnett innvilges leie av Nordreisa kirke til konsert 14. desember. Leieprisen settes til
kr 2500,- eller til 15 % av billettinntektene dersom dette utgjør mer enn kr 2500,-.
Ved voteringen fikk Grønlunds forslag 4 stemmer, mens Hansens forslag fikk 3 stemmer.
Vedtak – med fire mot tre stemmer:
- Kultnett innvilges leie av Nordreisa kirke til konsert 14. desember. Leieprisen settes til
kr 2500,- eller til 15 % av billettinntektene dersom dette utgjør mer enn kr 2500,-.
Sak 37/17 Videre utleie til det eritreiske kirkesamfunnet i Nordreisa
Vedtak – enstemmig:
- Leieavtalen med det eritreiske kirkesamfunnet videreføres i samme omfang og til
samme pris som i 2017.

Sak 38/17 Oppsigelse av «Avtale om ordning for administrativ hjelp for prosten i NordTroms prosti»
Saksbehandling:
Kirkevergen redegjorde for brev fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd av 23.06.17, hvor
avtalen om administrativ hjelp sies opp med virkning fra 1.1.18. Konsekvensen av
oppsigelsen er bortfall av funksjonen og finansieringen av en 20 % stilling lagt til sekretæren.
Kirkevergen redegjorde videre for e-post av 20.11.17 til bispedømmet, hvor det påpekes at
Nordreisa sokn må ha avklaring knyttet til videre avtale, slik at man eventuelt kan gå i gang
med en formell oppsigelsesprosess overfor den ansatte.
Vedtak – enstemmig:
- Kirkevergen gis fullmakt til å arbeide videre med saken, enten ved
a) forhandlinger om ny avtale, eller
b) å starte en oppsigelsesprosess, dersom det ikke kommer på plass en ny avtale

Sak 39/17 Engasjement for Laget NKSS og Kirkens Nødhjelp
Saksbehandling:
Olaf Hunsdal fremmet følgende forslag:
Nordreisa sokn tar imot invitasjonene og blir partnermenighet til Laget og kontaktmenighet til
Kirkens Nødhjelp. Anne Grethe Eng oppnevnes som KN-kontakt
Vedtak – enstemmig:
- Nordreisa sokn tar imot invitasjonene og blir partnermenighet til Laget og
kontaktmenighet til Kirkens Nødhjelp. Anne Grethe Eng oppnevnes som KNkontakt.

