DEN NORSKE KIRKE
Sør-Varanger menighet

PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET
Utvalg:
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

Menighetsrådet
14.06.11
Menighetssalen
Kl 13.30 – 16.00

Til stede:

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Sokneprest
Kirkeverge
Saksbehandler
Kapellan

Tor Øystein Seierstad
Åshild Skjerping
Kathrine Jahre
Ingar Brun
Christina Henriksen
Bodil Dago
Eli Kristin Flåten
Wenche Dervola
Elin Magga
Øystein Mathisen

Medlem
Kommunestyrets representant i
Fellesrådet
Varamedlem
Kommunestyrets vararepresentant
i Fellesrådet
Varamedlem
Varamedlem

Pål Haldorsen

Andre:

Forfall:

Leif Astor Bakken
Astrid Andersen
Knut Persen
Odd Emanuelsen
Nina Karin Skogan

Mhr sak 28/11 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Mhr sak 29/11 Godkjenning av saksliste
Fr. sak 12. Orientering om Kirkenes gravkapell
Mhr sak 34/11 Eventuelt strykes

Mhr. sak 30/11 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 10.05.11
Godkjent

Fr. sak 10/11 Revidert utleiereglement, saksordfører Elin Magga
Behandling:
Administrasjonen la fram utfordringer i forhold til utleie av kirkebygg, og innspill fra
reiselivsnæringen.
Forslag til vedtak:
Forslag fra AU vedr konserter:
§ 4.3 Ved utleie av kirkebygg til arrangementer som ikke er i regi av menigheten kreves en avgift på
kr 1000,Forslag fra AU vedr omvisninger, Alt I:
Punkt 6.2 utgår:
Forslag som kom under møtet:

§ 6 Utleie til omvisning
6.1 Det kreves ikke betaling fra skoleklasser som ønsker omvisning
6.2 Aktører som har omvisning i kirkene som en del av næringsvirksomhet betaler en avgift på
kr 25-50,- per person.
Administrasjonen utarbeider et rapporteringssystem hvor aktørene betaler etterskuddsvis
kvartalsvis eller månedlig år for omvisninger de har hatt i henholdsvis sommer og vinter
sesongen.
Forslag fra AU vedr omvisninger, Alt II:

§ 6 Utleie til omvisning
6.1 Det kreves ikke betaling fra skoleklasser som ønsker omvisning
6.2 Aktører som har omvisning for grupper i kirkene som en del av næringsvirksomhet betaler
en avgift på kr 500,- per gruppe på over 10 personer.
6.3 Aktører som har omvisning for mindre grupper i kirkene som en del av næringsvirksomhet
betaler en avgift på kr 25-50,- per person.
Administrasjonen utarbeider et rapporteringssystem hvor aktørene betaler etterskuddsvis 2
ganger per år for omvisninger de har hatt i henholdsvis sommer og vinter sesongen.
Forslag som kom under møtet:

§ 6 Utleie til omvisning
6.1 Det kreves ikke betaling fra skoleklasser som ønsker omvisning
6.2 Aktører som har omvisning i kirkene som en del av næringsvirksomhet betaler en avgift på
kr 25,- per person. Gratis for barn under 16 år.
Administrasjonen utarbeider et rapporteringssystem hvor aktørene betaler etterskuddsvis
kvartalsvis eller månedlig for omvisninger de har hatt i henholdsvis sommer og vinter
sesongen.
§ 4.3 Ved utleie av kirkebygg til arrangementer som ikke er i regi av menigheten kreves en avgift på kr
1000,-

§4.4
§4.5

For profesjonelle arrangører med billettinntekter kreves 10% av billettinntektene, og
minimum kr 1 000,-.
Arrangør kan sende begrunnet søknad om å slippe å betale leie

Votering:
Enstemmig

Vedtak:

§ 6 Utleie til omvisning
6.1 Det kreves ikke betaling fra skoleklasser som ønsker omvisning
6.2 Aktører som har omvisning i kirkene som en del av næringsvirksomhet betaler en avgift
på kr 25,- per person. Gratis for barn under 16 år.
Administrasjonen utarbeider et rapporteringssystem hvor aktørene betaler
etterskuddsvis kvartalsvis eller månedlig for omvisninger de har hatt i henholdsvis
sommer og vinter sesongen.
§ 4.3 Ved utleie av kirkebygg til arrangementer som ikke er i regi av menigheten kreves en avgift på
kr 1000,-

§4.4
§4.5

For profesjonelle arrangører med billettinntekter kreves 10% av billettinntektene, og
minimum kr 1 000,-.
Arrangør kan sende begrunnet søknad om å slippe å betale leie

Fr. sak 11/11
Informasjon fra sokneprest
- Utlysning av soknepreststilling
Informasjon fra leder
- Informasjon fra møte med rådmannen vedr økonomiske utfordringer.
Informasjon fra kirkeverge
- Kateketstillingen; den ene søkeren er tilbudt stillingen, og har takket muntlig ja.
- Kantorstillingen lyses ut i nærmeste fremtid

Fr. sak 12/11 Eventuelt

Komiteen som har jobbet med Kirkenes gravkapell legger fram status for kapellet. Komiteen
har gjort en kartlegging av muligheter for finansiering av restaurering eller rehabilitering, og
ser det som vanskelig per i dag. Menighetsrådet foreslår at gjennomføring av restaurering ikke
prioriteres i første omgang, men at komiteen fokuserer på dokumentasjon av byggets historie.
Menighetsrådet foreslår at den eksisterende komiteen jobber langsiktig, og at det innledes
samarbeid med historielaget og museet for å få satt dokumentasjonsprosessen i system.

Mhr. sak 31/11Kirkevalg 2011, saksordfører Åshild Skjerping
Behandling:
Menighetsrådet gjør en gjennomgang av stemmestyrene. Det foreslås ledere for stemmestyrene, og
administrasjonen kontakter de foreslåtte.

Valgsted
Jakobsnes
Jarfjord

Lokale
Bøkfjord skole
Tårnet skole

Ansvarlig for stemmestyre:
Oddbjørn? Tiril? Per Oskar?
Randi?

I forkant av valget ønsker menighetsrådet å stille opp på Stand. Foreslåtte datoer er
3. september, Kathrine Jahre tar ansvar for dette.
Til opptelling av stemmene den 13. september deltar alle medlemmer av rådet. Bodil Dago har gitt
tilbakemelding at hun ikke har mulighet til å delta.

Forslag som kom under møtet:

Administrasjonen og menighetsrådet følger opp innspillene fra menighetsrådsmøtet i
oppfølgingen av kirkevalg 2011.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:

Administrasjonen og menighetsrådet følger opp innspillene fra menighetsrådsmøtet i
oppfølgingen av kirkevalg 2011.

Mhr sak 32/11 Barne- og ungdomsarbeidet, saksordfører Tor Øystein Seierstad
Behandling:
Barne- og ungdomsutvalget kommer med sine innspill og utdyping av de 7. punktene i deres
møtereferat. Menighetsrådsleder redegjorde om bakgrunnen for opprettelsen av et
trosopplæringsutvalg som skal jobbe med innføring av trosopplæringsreformen, parallelt og i
samarbeid med barne- og ungdomsutvalget. Det ble også poengtert at mangelen på kateket i den siste
tiden har preget situasjonen for barne- og ungdomsarbeidet i menigheten, for eksempel oppfølging av
søndagsskolen. MILK arbeidet trekkes fram som et svært positivt arbeid som gir inspirasjon og
gevinst for framtidig arbeid i menigheten.
Forslag som kom under møtet:
Menighetsrådet vedtar at barne- og ungdomsarbeidet blir satt opp som tema på et møte til høsten, i
samarbeid med ny kateket, hvor målet er å se helhetlig og målrettet med konkrete tiltak og prosjekter
som kan utvikle barne- og ungdomsarbeidet.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar at barne- og ungdomsarbeidet blir satt opp som tema på et møte til høsten, i
samarbeid med ny kateket, hvor målet er å se helhetlig og målrettet med konkrete tiltak og
prosjekter som kan utvikle barne- og ungdomsarbeidet.

Mhr sak 33/11
Informasjon fra sokneprest
- Refleksjon rundt 2 år i Sør-Varanger menighet, ledet inn i en samtale om menighetsbygging.
Informasjon fra leder
Informasjon fra kirkeverge

Kirkenes, 14.juni 2011,
Elin Magga

Vedlegg til protokoll 14.06.11
INFORMASJONSPLAN KIRKEVALGET
Infoansvarlig: Tor Øystein Seierstad
Redaksjonskomite valgavis: Øystein Mathisen, Christina Henriksen, og Maren Lockertsen
NOMINASJONSFASEN
Tiltak
Utarbeide infoark
Infoark ut til frivillige
Infoark ut på hjemmeside
Info på alle kunngjøringer under gudstjenestene
Infoark ut i alle kirker
Info ut i SVA
Annonse i SVA?

VALGFASEN
Tiltak
Valgavis
Annonse
Plakat
Valgkort til alle
Stand

Frist
Innen utgangen av mars
Innen utgangen av mars
Innen utgangen av mars
Alle gudstjenester ut april
Innen utgangen av mars

Ansvar
Tor Øystein
Elin
Elin
Alle prestene
Alle prestene og kirketjener

Frist
Innen slutten av august.
Innen slutten av august
Forhåndsvalg 10. august
Plakat 10. august

Ansvar
Redaksjonskomiteen
Administrasjonen.

Om mulig, 2 uker før valget

Tor Øystein
Sentral utsending kirkerådet
Valgstyret

