DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighet
PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET
Utvalg:
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

Menighetsrådet
25.10.12
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 15.00-18.30

Til stede:

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Pål Haldorsen
Kathrine Jahre
Randi Sneve Skeie
Ingar Brun
Asbjørn Bernhardsen

Andre

Kirkeverge
Saksbehandler

Wenche Dervola
Elin Magga

Forfall:

Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Kommunestyrets representant i
Fellesrådet
Kommunestyrets vararepresentant i
Fellesrådet
Sokneprest
Prest

Brede Nicolai Tellefsen
Tiril Birkeli Jerijærvi
Odd Emanuelsen
Liv Astrid Kvammen Soleng
Agnar Jensen
Torild Ackermann
Jon Aalborg
Øystein Mathisen

Saker til behandling:
Mhr. sak 29/12
Godkjenning av innkalling
Mhr. sak 30/12
Godkjenning av saksliste
Mhr. sak 31/12
Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 13.09.12
Fr. sak 20/12
Økonomirapport, saksordfører Wenche Dervola
Fr. sak 21/12
Driftsbudsjett 2013, saksordfører Wenche Dervola
Fr. sak 22/12
Investeringsbudsjett, saksordfører Wenche Dervola
Fr. sak 23/12
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder
Fr. sak 24/12
Eventuelt
Mhr. sak 27/12
Informasjon fra sokneprest, Informasjon fra kirkeverge, Informasjon fra leder
Mhr. sak 28/12
Eventuelt

Mhr sak 29/12 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Mhr sak 30/12 Godkjenning av saksliste
Ingen eventueltsaker
Mhr. sak 31/12 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 13.09.12
Godkjent

Fr. sak 20/12 Økonomirapport, saksordfører Wenche Dervola
Behandling:
Kirkeverge la fram økonomirapport fra 24.09.12. På enkelte områder er det overforbruk, mens dette
er forsøkt kompensert for ved sparetiltak på andre områder. Når det gjelder orgelstemming
kartlegges det rimeligere løsninger, da dette ble langt dyrere enn budsjettert. Når det gjelder utleie
av kirkebygg foreslår kirkeverge at det bør være en målsetting å øke prisen for utleie for å sikre at
menighetsrådet ikke taper økonomisk på å leie ut kirkebygg.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar regnskapsrapport per 24.09.12 til orientering
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd tar regnskapsrapport per 24.09.12 til orientering

Fr. sak 21/12 Driftsbudsjett 2013, saksordfører Wenche Dervola
Behandling:
Kirkeverge la fram forslag til driftsbudsjett for 2013. Forslaget er basert på regnskapstallene og på
budsjettinnspill fra staben og utvalgene. Budsjettinnspill er levert fra staben, og tatt med i forslaget. I
tillegg er staben er inne i en prosess med å utarbeide virksomhetsplan, og det er et mål at det skal
legges inn budsjettforslag fra de ulike virksomhetene. De forslagene som er kommet inn i denne
prosessen er tatt med i forslaget. For å sikre at systemet fungerer hensiktsmessig, og at
budsjettinnspillene fra de ulike virksomhetene kommer med i budsjettet foreslås det en
gjennomgang av utvalgene som en egen sak på et snarlig menighetsrådsmøte. Barne- og
ungdomsarbeider stillingen som var opprettet da det var midler på fond ble lagt ned da disse midlene
tok slutt, og dette valgte menighetsrådet å kompensere med tiltak, som for eksempel fokus på MILK.
Denne stillingen er ikke med i forslaget til driftsbudsjettet.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte driftsbudsjettet for 2013.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte driftsbudsjettet for 2013.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar å selge bussen som er i menighetens eie, og kirkeverge gis
fullmakt til å forestå salget, midlene settes på fond.

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte driftsbudsjettet for 2013. Sør-Varanger
menighetsråd vedtar å selge bussen som er i menighetens eie, og kirkeverge gis fullmakt til
å forestå salget, midlene settes på fond.

Fr. sak 22/12 Investeringsbudsjett 2013-2017, saksordfører Wenche Dervola
Behandling:
Kirkeverge la fram forslag til investeringsbudsjett 2013-2017. Det foreslås å legge inn investeringer på
kirkegårdene inn i planen for rehabilitering av kirkebygg, og det foreslås at utvidelser av kirkegårdene
trekkes ut som egne prosjekter. Menighetsrådet var enig forslagene som ble lagt fram.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte forslag til investeringsbudsjett for 2013-2017
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar det framlagte forslag til investeringsbudsjett for 20132017

Mhr. sak 27/12
Informasjon fra sokneprest
- Forespørsel fra prest om menighetsrådet kan organisere kirkeverter til gudstjenesten
førstkommende søndag. Leder påtar seg å organisere dette.
Informasjon fra kirkeverge
- HMS. Utvalget som skal jobbe med HMS på vegne av menighetsrådet er godt i gang med
dette arbeidet, og har en plan for dette arbeidet. Gruppa har møter hver 14. dag.
- Rehabilitering. Tømmerarbeidet på Svanvik kapell er nå avsluttet. Arbeidet har gått som
planlagt og har vært meget vellykket. Det øvrige arbeidet med tak og maling går sin gang, det
er en del oppfølging på dette arbeidet, men resultatet ser ut til å bli bra. Elektrikerne skal inn
i kirka fra neste uke, og det planlegges å legge noe masse foran inngangen som en midlertidig
løsning, inntil terrenget skal heves.
- Reåpning av Svanvik kapell 16. desember: Kirkekaffe med fokus på de som har utført
arbeidet og gjennomført kurs, utdeling av kursbevis. Lokale for kirkekaffen: kafeen på
Svanvik, folkehøgskolen (sjekke pris på kantina og på kursinternatet), bioforsk (sjekke pris).
Det må gjøres vurdering av hvem det skal sendes invitasjoner til. (kommunen/ ordfører/
andre?/ gruppeledere?, andre kirkeforeninger, andre) Kathrine tar på seg ansvaret for å
organisere kirkekaffen.
- Virksomhetsplan. Denne planen er under arbeid, men er ikke klar for å legges frem for
menighetsrådet på dette møtet. Det planlegges å ha den klar til neste møte 6. desember.

-

Menighetsrådet skal utarbeide virksomhetsplan for det som gjelder menighetsrådet og
rolleavklaring.
Statusrapport fra arbeidsmiljø.

Informasjon fra leder
- Innkaller til ekstraordinært menighetsrådsmøte 8. november kl 09.00 i barentsbadet 1 etg.

Kirkenes, 25.oktober 2012,
Elin Magga

