Åpningsord v/ Sigurd Skollevoll
Til stede: Vebjørn Konradsen, Trude Killie Solli, Ernst Norbakken, Ole Henriksen, Ann Kristin
Hansen, Janne Fyhn, Kåre Norum, Frid Sørensen, Sigurd Skollevoll, Gunnleif Alfredssen
Forfall: Julie Olsvik Nilsson, Marita Albertsen, Per Daniel Borch, Reidun Elisabeth Simonsen, Sonny
Å Karlsen
Innkalling Godkjent
Saksliste: Godkjent med 2 eventueltsaker
Protokoll fra forrige møte – Soknepresten kommenterte at det ikke stemmer at han /hun ikke er
valgbar. Sjekkes ut og følges opp videre.
-

Kirkevergen har sjekket med KA som svarer at soknepresten er valgbar til råd eller utvalg, og
da er det på samme betingelser som de andre rådsmedlemmene. Kirkevergens kommentarer
vedrørende valgbarhet til KAU i protokollen fra 150318 stemmer derfor IKKE.

Saksnr
F17/18
R1

Sak
Referatsaker

Møtedato
12.04.18

Møte i Diakoniutvalget 07.03.18

Vedtak:
Referatene tas til orientering

Saksnr
Sak
F18/18
Orienteringssaker
 Orientering om arbeidet i kirkelig fellesnemnd
 Orientering om arbeid på bygg
 Orientering om utvidelse av Geitryggen gravlund

Møtedato
12.04.18

Møtebehandling:
Når det gjelder arbeid i kirkelig fellesnemnd, så er det avgjørende å få på plass en prosjektleder. Hvis
Fellesnemnda spør kirkeverge Eli B Helgesen om hun kan ta jobben, og hun er villig til det, så vil det
komme opp som sak i fellesrådet. Det vil innebære at deler av kirkevergestillingen ikke er dekket.
Oppgavene må eventuelt omfordeles på noen av de ansatte eller det må lyses ut en midlertidig
deltidsstilling som kirkeverge i perioden fram til 01.01.20.
Kirkevergen orienterte om planene for Geitryggen som vil brukes som anbudsgrunnlag. Dette sendes
til godkjenning hos bispedømmerådet og legges ut i disse dager.
Vedtak:
Sakene tas til orientering.
Saksnr
F19/18

Sak
Regnskapsrapport

Møtebehandling:
Den rykende ferske regnskapsrapporten ble gjennomgått av kirkevergen.

Møtedato
12.04.18

Vedtak:
Regnskapsrapporten tas til orientering
Saksnr
Sak
Møtedato
F20/18
Lønn kirkeverge
12.04.18
Saksutredning:
Ledere omfattes ikke av årlig e lønnsjusteringer eller lønnsforhandlinger. De får ikke økt lønn uten at
det forhandles om det. Kirkevergen sendte brev om lønnsforhandlinger 16. aug 2017. Vanligvis har
leder lønnsforhandlinger hvert år.
Etter dette har lønnen til de ansatte blitt økt gjennom lokale forhandlinger.
Møtebehandling:
Møtet lukkes og kirkevergen forlater møtet. Forhandlingsutvalget legger fram sin innstilling.
Vedtak:
Kirkevergens anmodning om heving av grunnlønn fra 580.000 kr. til 600.000 kr.
innvilges med virkning fra 1. september 2017, iht. tidspunkt for søknad.

Saksnr
F21/18

Sak
Ansettelse av diakoniarbeider

Møtedato
12.04.18

Møtebehandling:
Intervjupanelets innstilling, som KAU sluttet seg til ble lagt fram
Vedtak:
Gunhild Böckmann Hegge får tilbud om jobb som diakoniarbeider i 50 %.
Som nr 2 innstilles Nina Rolfsmann.
Hvis ikke Gunhild B Hegge tar jobben tilbys den til Nina Rolfsmann.

Saksnr
F22/18

Sak
Søknad om overbygg over inngangen til Kafé Pluss

Møtedato
12.04.18

Møtebehandling:
Gunnleif anbefalte at man heller lager himlingen parallelt med taket fordi slik det er tegnet blir det litt
lav høyde. Mer luft anbefales.
-Rådet anbefaler at tegningene justeres.
Kan man bruke fondsmidler merket Kafé Pluss til dette arbeidet? Rådet konkluderte med et klart ja.
Det ble stilt spørsmål om hva det kan komme til å koste. Et lite overslag fra Gunnleif fastslo at det
ikke var snakk om så store beløp, slik at det vil være bare deler av fondsmidlene som vil brukes.
Vedtak:
Tegningen justeres etter innspill som kom i møte. Fellesrådet godkjenner at fondsmidler for Kafé
Pluss kan brukes til finansiering av takoverbygget.
Gunnleif Alfredssen forlot møtet.

Saksnr
M07/18

Sak
Ny representant til komité for bispevisitas

Møtedato
12.04.18

Møtebehandling:
Det er kun snakk om 1-2 møter til før sommeren. Sånn sett er det kanskje nok med 1 representant fra
MR. Reidun Simonsen er allerede valgt.
Vedtak:
Det skal være bare 1 representant fra MR, Reidun Simonsen.
Saksnr
M08/18

Sak
Menighetsbladets fremtid

Møtedato
12.04.18

Møtebehandling:
Det kom opp spørsmål om hvorfor det stranda sist gang? – Hadde noe med mandat å gjøre. Kåre
Norum hadde sagt seg villig til å delta i en komité for menighetsbladet. Han har erfaring med å utgi
blad og sette blad. Trykkeriet kan sette bladet også, men det koster, selvfølgelig.
Reidun hadde sagt seg villig forrige gang, og også Merete Rustad. Kirkevergen spør disse på nytt og
innkaller til første møte. Bør også se på økonomien, dersom de har kapasitet til det.
Vedtak:
Det settes ned en komité på 2-3 personer som kan jobbe legge fram forslag på hvordan man kan få
menighetsbladet i produksjon igjen. Dette er Kåre Norum, Reidun Elisabeth Simonsen og Merete
Rustad. Det er ønskelig å få forslaget klart til menighetsrådet har møte 23. mai. Målsetningen er å lage
et menighetsblad i høst -før bispevisitasen.

Saksnr
M09/18

Sak
Behandle årsmelding for Lenvik menighet

Møtedato
12.04.18

Møtebehandling
Det ble kommentert at dette er menighetsrådets årsmelding og at det derfor må gå fram at leder av
rådet står bak den, men at den gjerne kan underskrives av både leder og kirkeverge
Forslag til vedtak
Årsmeldingen godkjennes med de merknader som kom.
Vedtak
Årsmeldingen godkjennes med de merknader som kom.

Saksnr
M10/18

Sak
Planlegging av menighetens årsmøte

Møtedato
12.04.18

Møtebehandling:
Gjennomgangen av årsmeldingen bør ikke ta mer enn 15 min. Årsmeldinga deles ut i papirformat.
Viktig å legge til rette for innspill fra menigheten og vi tror at det kan fungere bra med tema som
rulleres, ca 5 min på hver. Flere temaer kom opp, f.eks menighetsarbeidet, arbeidet i distriktet,
frivillige osv. Kåre ble utfordret i forbindelse med menighetsbladet. Sigurd prøver å finne folk som
kan være temaledere.

Bør markedsføres på facebook.
Sak om antall i menighetsrådet bør fremmes av menighetsrådet til menighetens årsmøte. For tidlig å ta
det på dette møtet. Det kan settes opp på neste møte, og deretter på det innkalles til et eget
menighetsmøte som skal avgjøre saken.
Positive til å arrangere lotteri. Kirkevergen organiserer lotteriet. Inntekt: Møbler og belysning i
Kirkestua
Medlemmene i menighetsrådet utfordres til å komme på møte og å hjelpe til med gevinster.
Menighetsrådets medlemmer utfordres også til å ta med seg noe til kaffen.
Vedtak:
Innspill fra menighetsrådet tas med i arbeidet med menighetens årsmøte.

Saksnr
M11/18

Sak
Prostebesøk i Lenvik menighetsråd

Møtedato
12.04.18

Møtebehandling:
Prosten la fram statistikk fra prosti og Lenvik menighet.
 En gjennomgang av soknenes virksomhet, med basis i vedlagte årsrapport og volumtall for
prostiet.
 Kort gjennomgang av lokal grunnordning for gudstjenesten og hva menighetene eventuelt har
spilt inn i den pågående høringen om hovedgudstjenesten.
 Samtale om flere språk i gudstjenester og kirkelige handlinger, på bakgrunn av biskopens
vedlagte brev til menighetene av 6. april 2017.
Til menighetene som omfattes av etableringen av Senja kirkelige fellesråd fra 2020, ønsker jeg
synspunkter på kontorsted/møtested i soknene, mulige oppgaver som kan løses i fellesskap og
oppmøte-/arbeidssted for grupper av ansatte.
Det ble dessverre ikke tid til å drøfte så mye rundt hver enkelt sak.
Vedtak:
Saken tas til orientering

Saksnr
M12/18




Sak
Møtedato
Orienteringssaker
12.04.18
Orientering om foreløpig program for bispevisitas 13.-18. nov ved Sigurd Skollevoll
Orientering om overgang til flersokns fellesråd og menighetsråd
Orientering om Bibel til alle (på Senja)

Vedtak: Sakene tas til orientering
Saksnr
Sak
Møtedato
M13/18
Konfirmasjonsdatoer
12.04.18
Det ble delt ut forslag på konfirmasjonsdatoer fra 2019-2025, utarbeidet av fungerende sokneprest,
kapellan og kateket.
Sigurd orienterte om hvordan man bruker å organisere oppsettet av konfirmasjonene fordelt på de
forskjellige kirker/ kapell.
Han presiserte også at ingen (konfirmasjons)gudstjenester må legges til 1. mai

Vedtak:
Planen for konfirmasjonsgudstjenestene for perioden 2019-2025 godkjennes.

Saksnr
M14/18

Sak
Avsluttet konto

Møtedato
12.04.18

Møtebehandling:
Det ble påpekt at denne saken bør tas opp som en Menighetssak. Den får nytt saksnr M14/08
Det var enighet om at midlene skulle gå til ungdomsarbeid. Både Torsdagsklubben og Milk/Ugle ble
foreslått. Man konkluderte med at Milk/Ugle hadde mest bruk for penger.
Kirkevergen pekte på at Milk/Ugle ikke er et eget ansvar i regnskapet og det kanskje bør opprettes.
Vedtak:
Pengene overføres til Milk/ Ugle – (Trosopplæring) og merkes gave til Milk/Ugle
Møtet slutt kl 14.

Referent: Kirkevergen

