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

Menighetsrådet
26.02.13
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 14.00-17.00

Til stede:

Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Kommunestyrets representant i
Fellesrådet
Sokneprest

Pål Haldorsen
Ingar Brun
Asbjørn Bernhardsen
Odd Emanuelsen

Andre

Kirkeverge
Saksbehandler

Wenche Dervola
Elin Magga

Forfall:

Nestleder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Kommunestyrets vararepresentant i
Fellesrådet

Kathrine Jahre
Randi Sneve Skeie
Brede Nicolai Tellefsen
Tiril Birkeli Jerijærvi
Liv Astrid Kvammen Soleng
Bodil Dago

Agnar Jensen
Jon Aalborg

Torild Ackermann

Saker til behandling:
Mhr. sak 4/13
Godkjenning av innkalling
Mhr. sak 5/13
Godkjenning av saksliste
Mhr. sak 6/13
Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 06.12.12
Fr. sak 1/13
Valg av leder og nestleder, saksordfører Wenche Dervola
Fr. sak 2/13
Regnskap og årsrapport, saksordfører Wenche Dervola
Fr. sak 3/13
Budsjett med endringer, saksordfører Wenche Dervola
Fr. sak 4/13
Offerfordeling 2013, saksordfører Jon Aalborg
Fr. sak 5/13
Søknad om leie av lokale, saksordfører Wenche Dervola
Fr. sak 6/13
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder.
Fr. sak 7/13
Eventuelt
Mhr.sak 7/13
Lokal grunnordning med endringer, saksordfører Jon Aalborg
Mhr. sak 8/13
Informasjon fra sokneprest, Informasjon fra kirkeverge, Informasjon fra leder
Mhr. sak 9/13
Eventuelt

Mhr sak 4/13 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Mhr sak 5/13 Godkjenning av saksliste
Ingen eventueltsaker
Mhr. sak 6/13 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 06.12.12
Godkjent

Fr. sak 1/1 Valg av leder og nestleder, saksordfører Wenche Dervola
Behandling:
Menighetsrådet skal velge leder og nestleder hvert kalenderår. Leder opplyser at han og nestleder
Kathrine Jahre begge stiller til gjenvalg.
Forslag som kom under møtet:
Leder Pål Haldorsen og nestleder Kathrine Jahre gjenvelges i sine verv for 2013.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Leder Pål Haldorsen og nestleder Kathrine Jahre gjenvelges i sine verv for 2013.

Fr. sak 2/13 Regnskap og årsrapport 2012, saksordfører Wenche Dervola
Behandling:
Kirkeverge la fram regnskap for 2012. Regnskapet avsluttes med et overskudd, og kirkevergen
informerer om bakgrunn for dette.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar regnskap for 2012 og kr 250 000,- benyttes til å finansiere
underdekningen i budsjett 2013. De resterende kr 382 130,39 settes på fond.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar den framlagte årsrapporten for 2012.

Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar regnskap for 2012 med et mindreforbruk på kr 632 130,39, hvorav
kr 250 000,- benyttes til å finansiere underdekningen i budsjett 2013. De resterende kr 382 130,39
settes på disposisjonsfond, bruken av fondet avklares i 2013.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar den framlagte årsrapporten for 2012.

Votering:
Enstemmig

Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar regnskap for 2012 med et mindreforbruk på kr
632 130,39, hvorav kr 250 000,- benyttes til å finansiere underdekningen i budsjett 2013. De
resterende kr 382 130,39 settes på disposisjonsfond, bruken av fondet avklares i 2013.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar den framlagte årsrapporten for 2012.

Fr. sak 3/13 Budsjett 2013, saksordfører Wenche Dervola
Behandling:
Kirkeverge la fram forslag til budsjett 2013 med endringer. Kirkeverge informerte om at hun ser at
det er behov for en gjennomgang av driften, og på sikt vurdere strukturelle endringer, dette er noe
hun vil komme tilbake til. Hun informerte om arbeidet med festeavgift, og hva dette vil innebære i
2013.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at kr 250 000,- av mindreforbruket fra regnskap 2012 benyttes til
å kompensere underdekningen som utgjør kr 304 993 på de kommunale overføringer til
menighetsrådets budsjett 2013. For øvrig vedtas budsjettet med reduksjoner på kr 54 993,- ut fra det
opprinnelige budsjettet, med en total ramme på kr 7 117 596,-

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at kr 250 000,- av mindreforbruket fra regnskap 2012
benyttes til å kompensere underdekningen som utgjør kr 304 993 på de kommunale
overføringer til menighetsrådets budsjett 2013. For øvrig vedtas budsjettet med
reduksjoner på kr 54 993,- ut fra det opprinnelige budsjettet, med en total ramme på kr
7 117 596,-

Fr. sak 4/13 Offerfordeling 2013, saksordfører Wenche Dervola
Behandling:
Sokneprest la fra forslaget fra gudstjenesteutvalget, med de innspillene som kom fra AU.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar følgende offerfordeling for 2013:
Internt arbeid
Totalt
Menighetsarbeidet
10
Barne- og Ungdomsarbeid BUA
20
Sum
30
Eksternt arbeid
Bibelselskapet
Barnehjem på Filipinene
SOS Barnelandsbyer i Murmansk

Totalt

2
2
3

Kirkens Nødhjelp
Kirkens SOS
Norsk Søndagsskoleforbund
TV-aksjonen
Kirkelig Utdanning i Nord
Åpne Dører
Kirkens Bymisjon Tromsø
Nabohjelp i Petchenga
Bridgebuilders
Sjømannskirka
Sum

3
4
3
1
1
0
5
5
4
0
33

Forslag som kom under møtet, fra Agnar Jensen:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar følgende offerfordeling for 2013:
Internt arbeid
Totalt
Menighetsarbeidet
10
Barne- og Ungdomsarbeid BUA
20
Sum
30
Eksternt arbeid
Bibelselskapet
Barnehjem på Filipinene
SOS Barnelandsbyer i Murmansk
Kirkens Nødhjelp
Kirkens SOS
Norsk Søndagsskoleforbund
TV-aksjonen
Kirkelig Utdanning i Nord
Åpne Dører
Kirkens Bymisjon Tromsø
Nabohjelp i Petchenga
Bridgebuilders
Sjømannskirka
Sum

Totalt

2
3
3
3
4
3
1
1
0
4
5
4
0
33

Votering:
Det ble votert over de to forslagene. 5 ordinære medlemmer, og 1 varamedlem hadde stemmerett.
Forslaget fra Agnar Jensen: 1 stemme
Forslaget fra AU: 5
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar følgende offerfordeling for 2013:
Internt arbeid
Totalt
Menighetsarbeidet
10
Barne- og Ungdomsarbeid BUA
20
Sum
30

Eksternt arbeid
Bibelselskapet
Barnehjem på Filipinene
SOS Barnelandsbyer i Murmansk
Kirkens Nødhjelp
Kirkens SOS
Norsk Søndagsskoleforbund
TV-aksjonen
Kirkelig Utdanning i Nord
Åpne Dører
Kirkens Bymisjon Tromsø
Nabohjelp i Petchenga
Bridgebuilders
Sjømannskirka
Sum

Totalt

2
2
3
3
4
3
1
1
0
5
5
4
0
33

Fr. sak 5/13 Søknad om leie av lokale, saksordfører Wenche Dervola
Behandling:
Under behandling av Fr.sak 5/13 erklæres leder Pål Haldorsen som inhabil på grunn av rolle i styret
hos søker. Leder fratrådte møtet.
Kirkeverge informerte om historikken i denne saken. En bedrift på Bugøynes har i høst søkt om å
benytte menighetssalen i Bugøynes kirke, og menighetsrådet ved AU innvilget søknaden. Det ble
skrevet en leieavtale på bakgrunn av AU vedtaket. Det har i ettertid kommet noen negative
reaksjoner lokalt. Det er nå kommet en søknad om å forlenge avtalen, og søknaden legges fram til
menighetsrådet for behandling.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd innvilger søknaden i henhold til opprinnelig søknad og avtale, med
følgende betingelser:
- Sør-Varanger menighetsråd forutsetter at avtalen avsluttes 1. April.
- Sør-Varanger menighetsråd ønsker ikke å være en aktør i turistnæringen på Bugøynes som
en permanent ordning, men kan bistå søkeren i denne perioden som et unntakstilfelle.

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd innvilger søknaden i henhold til opprinnelig søknad og avtale, med
følgende betingelser:
- Sør-Varanger menighetsråd forutsetter at avtalen avsluttes 1. April.
- Sør-Varanger menighetsråd ønsker ikke å være en aktør i turistnæringen på Bugøynes som
en permanent ordning, men kan bistå søkeren i denne perioden som et unntakstilfelle.
Leder tiltrådte møtet etter behandlingen av fr.sak 5/13.

Fr. sak 6/13
Informasjon fra sokneprest
Informasjon fra kirkeverge
- Sykemeldinger. Kateketen er langtidssykemeldt, og det er nå avklart med bispedømmet at det er
mulighet for å ta inn vikar for henne. Det legges vekt på kompetanse i pedagogikk.
Informasjon fra leder

Mhr. sak 7/3 Lokal grunnordning med endringer, saksordfører Jon Aalborg
Behandling:
Sokneprest la fram bakgrunnen for denne saken. Sør-Varanger menighet har fått godkjent den lokale
grunnordningen, men ble bedt om å gjøre noen endringer på familiemesse. Disse endringene har
sokneprest i samarbeid med gudstjenesteutvalget nå lagt fram i et eget dokument som legges frem
for menighetsrådet til vedtak. Møtet gjennomgikk ordningen med de foreslåtte endringene.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar revidert lokal grunnordning for familiemesse, hvor biskopens
merknader i brev av 28/12-2012 er tatt til følge.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar revidert lokal grunnordning for familiemesse, hvor biskopens
merknader i brev av 28/12-2012 er tatt til følge.

Mhr. sak 8/13
Informasjon fra sokneprest
- Referat fra møte i gudstjenesteutvalget. Soknepresten informerer om arbeidet med rekruttering
til frivillig deltakelse under gudstjenestene.
- Gudstjeneste på Sandnes. Det er kommet forespørsler om dåp i kapellet på Sandnes. Det var ikke
planlagt gudstjeneste der, og forslaget legges frem for menighetsrådet for innspill. En slik bruk av
kapellet er i tråd med tradisjonen som har vært for bruk av dette kapellet. På sikt er det ønskelig
å sette bruken av dette kapellet litt mer i system.
Informasjon fra kirkeverge
- Sykemeldinger. Litt om status.
Informasjon fra leder
- Snakket litt om innspill/referat fra møte i barne- og ungdomsutvalget.

Kirkenes, 26.februar 2013,
Elin Magga

