Sted: Finnsnes kirke, peisestua
Tid: Kl 10:00-16:00
Åpningsord v/ Sigurd Skollevoll
Til stede: Vebjørn Konradsen, Trude Killie Solli, Ole Henriksen, Ann Kristin Hansen, Janne Fyhn, Inger May
Simonsen, Kåre Norum, Reidun Elisabeth Simonsen, Frid Sørensen, Sigurd Skollevoll, Gunnleif Alfredssen
Forfall:, Marita Albertsen, Per Daniel Borch, Sonny Å Karlsen, Ernst Norbakken,
Ikke til stede: Julie Olsvik Nilsson

10 av 12 medlemmer. Rådet er vedtaksføre.
Innkalling:
Godkjent
Saksliste:
Godkjent
Eventueltsaker: Møteplan
Protokoller godkjent
F24/18
F25/18
F27/18
F28/18
F29/18
F30/18
F26/18
Eventuelt

Referatsaker
Orienteringssaker
Budsjettskisse 2019
Rullere økonomiplanen
Frede tre
Behandle revidert regnskap
Behandle søknad om permisjon og midlertidig ansettelse
Møteplan

Saker til menighetsrådet:
M15/18 Orientering om menighetsbladet
M16/18 M-Referater (åpen post på årsmøtet)
M17/18 Menighetskassa – økonomiske prinsipper
M18/18 Orientering om arbeid med kirkestua
Eventuelt: Orientering om høringssaker

Saksnr
F24/18
R1
R2
R3

Sak
Referatsaker

Møtedato
07.06.18

Referat fra møter med lønnsavdelinga i kommunen
Ref arbeidsgruppa Kafé Pluss
Søknad om omgjøring av stilling til diakoniarbeider

Vedtak:
Referatene tas til orientering

Saksnr
Sak
Møtedato
F25/18
Orienteringssaker
07.06.18
 Orientering om arbeidet i kirkelig fellesnemnd
 Orientering om økonomisk støtte i forbindelse med administrativ hjelp for prosten
 Orientering om midlertidig omgjøring av stilling til diakoniarbeider (for 3 år)
 Orientering om BDRs godkjenning av Geitryggen




Orientering om arbeid med tak Finnsnes kirke
Orientering om framdrift av Geitryggen

Møtebehandling:
Lurt å ikke starte prosessen med Geitryggen på nytt.
Man bør prøve å få med himlingen i taket når det behandles på nytt.
Vedtak:
Sakene tas til orientering.
Saksnr
F26/18

Sak
Behandle søknad om permisjon og midlertidig ansettelse

Møtedato
07.06.18

Møtebehandling:
Saken ble behandlet som siste sak i fellesrådssakene, da hadde fellesrådsrepresentant Gunnleif
Alfredssen fratrådt.
Ansatte forlot møtet, dvs kirkevergen, Janne og Trude. Møtet ble lukket.. KAU la fram sitt forslag.
Vedtak:
1. Lenvik kirkelige fellesråd anbefaler at kirkevergen innvilges 30 % permisjon uten lønn fra sin
stilling i tidsrommet 01.05.18-31.12.19
2. Lenvik kirkelige fellesråd anbefaler at Trude Killie Solli får økt sin stilling midlertidig fra 70
% -100% i tidsrommet 01.07.18-31.12.19 for å ivareta funksjoner som kirkevergen legger til
side i sin permisjonstid.
Det delegeres til leder av Lenvik kirkelige fellesråd å sluttføre nødvendige prosesser før vedtakene i
punkt 1 og 2 gis gyldighet.

Saksnr
F27/18

Sak
Budsjettskisse 2019

Møtedato
07.06.18

Møtebehandling:
Utkast til budsjett 2019 skal sendes til kommunen før deres junimøte for å danne grunnlag for vår
tilskuddssøknad til kommunen. Budsjettet er en del av vår økonomiplan.
I kirkevergens forslag er det gjort en indeksregulering på 3 % på grunntilskuddet fra kommunen – og
tilskudd for øvrig, samtidig med at kostnader er oppjustert med 3 %. Ekstratilskuddet fra kommunen
er budsjettert med 500 000 ekstra til vedlikehold av kirker og kirkegårder.
På denne bakgrunn søkes det kommunen om kr 5 700 000.
Fungerende sokneprest kom med kommentarer til noen avbudsjettpostene.
Det ble gjort noen endringer.
Vedtak:
Utkast til budsjett for 2019 godkjennes med de endringer som kom under møtet.
Saksnr
F28/18
Møtebehandling:

Sak
Rullere økonomiplanen

Møtedato
07.06.18

Rådet valgte å ikke gjøre noen endringer i tidligere vedtatte prioriteringsplan, men korrigerte nr 2 slik
at den ble rett.
Prioriteringen i økonomiplanen blir da:
1. Gravlund på Nord-Senja
2. Utvendig maling og takrenner samt lynavleder Lenvik kirke
3. Tårn og kleding Gibostad
4. Dører i Rossfjord (med overbygg)
5. Ferdigstillelse av Finnfjord Nye
6. Glassmaleri Finnsnes
Vedtak:
Økonomiplanen godkjennes med de endringer som kom under behandlingen.

Saksnr
F29/18

Sak
Frede tre på Rossfjord kirkegård

Møtedato
07.06.18

Møtebehandling:
Fellesrådet har ansvar hvis treet faller ned og volder skade. Når det snart er 100 år er det sannsynlig at
det vil bli dårlig etter hvert. Det er ikke vanlig at trær brukes som gravminne. Det var en periode
vanlig å plante tre ved gravstøtta, og det kan skape presedens hvis ett tre anses som gravminne. Vi ser
også at gamle trær med sine store røtter skaper problemer for gravstøttene.
Vedtak: Treet kan ikke betraktes som et gravminne. Treet får stå, så lenge det ikke medfører fare for
skade på personer eller gravminner, men Lenvik fellesråd kan ikke «frede» treet.
Vedtatt med 7 stemmer av 10.
Saksnr
F30/18

Sak
Behandle revidert regnskap for 2017

Møtedato
07.06.18

Møtebehandling:
Revisorberetningen hadde ingen anmerkninger, bortsett fra mht budsjettarbeid og godkjente
regnskapet 2017.
Vedtak:
Lenvik kirkelige fellesråd godkjenner det reviderte regnskapet for 2017.
Mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond.
Fellesrådsrepresentant Gunnleif Alfredssen forlot møtet før sak F26/18 som ble tatt til slutt.

Saksnr
F31/18

Sak
Endring i møteplanen for LKF/MR

Møtedato
07.06.18

Det settes opp et møte for Lenvik kirkelige fellesråd og Lenvik menighetsråd 27. september, med
fokus på menighetsrådssaker.

Saksnr

Sak

Møtedato

M15/18

Orientering om menighetsbladet

07.06.18

 Menighetsbladet
Kåre Norum har siden forrige møte i menighetsrådet jobba for å finne en løsning for å kunne utgi
menighetsbladet på nytt fra i høst. Han var på menighetsmøtet og fikk innspill til dette fra
menigheten.
Møtebehandling
Kåre foreslo et format som ligger mellom A4 og A5, og som var ca 5000 billigere enn A4-formatet for
5000 eksemplarer i 16 sider.
Utfordring å finne redaktør. Redaktøren bør få honorar. Kåre kan lære opp en person som kan sette
bladet, og som bør få honorar for det. Han jobber videre med det. Det vil koste ca 4 200 kr å leie den
programvaren som skal til. Man må vurdere om det skal sendes ut med posten. Alt dette vil øke
kostnadene.
Utfordringen i forrige runde var å få inn nok inntekter. Vi fikk lite bladpenger og hadde for få
annonsører. Dermed måtte underskuddet dekkes av inntekter til egen menighet.
Vedtak
Kåre Norum bidrar til setting av bladet. Kirkevergen bidrar som redaktør og å organisere innsamling
av annonsører med målsetting å gi ut et blad i oktober.

Saksnr
M16/18

Sak
Menighetsreferater

Møtedato
07.06.18

 Notat etter «Åpen post på menighetens årsmøte»
 Vårvask av Rossfjord kirke
 Takk for gave (ALS) og Bibelselskapet

Møtebehandling:
Veldig viktig å ta innspillene fra Åpen post alvorlig og følge opp så godt man kan. Naturlig at de
temaene som ble behandlet på åpen post følges opp av de ansatte i staben.
Rundvask kan bli et tema også for andre kirker og kapell.
Vedtak:
Innspill fra menighetens årsmøte tas til etterretning.

M17/18

Menighetskassa –økonomiske prinsipper

07.06.18

Møtebehandling:
Kirkevergen la fram tall fra menighetskassa og hva menighetsrådet har brukt å bevilge penger til. I
tillegg til at interne ofringer (til egen menighet) og fast givertjeneste blir regnskapsført menighetskassa
spurte kirkevergen etter prinsipper for inntektene som kommer inn i forbindelse med menighetens
konserter til jul og sommer. Det ønskes forutsigbarhet i dette.
Vedtak: Inntektene av menighetens sommerkonsert og julekonsert går til barne – og ungdomskor og
kirkeband.
Vedtatt med 7 stemmer av 10.

Saksnr
M18/18

Sak
Orientering om arbeid med kirkestua

Møtedato
07.06.18

Det har fra flere hold kommet ønsker om at kirkestua i Finnsnes kirke trenger opp-pussing, nye møbler og ny
belysning. Ettersom det ikke er en del av det som er prioritert i budsjettet til Lenvik sokn, legges det opp til
privat innsamling/kronerulling i menighetsregi. Det er opprettet et eget prosjektnummer i regnskapet som heter
113 Kirkestua.
Kirkevergen har foretatt en «brukeranalyse» sammen med 2 av de ansatte, og vi har sammen lagt en
framdriftsplan. Det er anslått et budsjett på 100-150 000, avhengig av hvor mye dugnad/ rabatter vi kan få. Vi
har allerede fått løfte om meget gode rabatter på belysning.
Vi har som målsetting å ha planer klar i løpet av juni, samt at kronerullinga også skal være i gang da.
Kirkevergen vil ta kontakt med foreninger som bruker kirkestua og næringslivet for å høre om de kan sponse
dette prosjektet. Vi vil også gå ut til hele menigheten og be om støtte. Avhengig av hvor fort det går å rulle inn
penger så tenker jeg en slik videre framdriftsplan;
1. Klargjøring av kirkestua for maling
2. Maling (på dugnad)
3. Skifte av belysning
4. Innkjøp av møbler – Dette utgjør størstedelen av beløpet, så det spørs om vi kan klare å skaffe nok
penger til det i løpet av 2018.

Vedtak: Saken tas til orientering
Saksnr
M19/18



Sak
Orientering om høringer til menighetsrådene

Høring om prostigrenser
Høring ny kirkeordning

Sakene tas opp på møter i høst
Vedtak:
Saken tas til orientering

Referent: Kirkevergen

Møtedato
07.06.18

