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

Menighetsrådet
06.12.12
Menighetssalen, Kirkenes kirke
Kl 15.00-18.00

Til stede:

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Kommunestyrets representant i
Fellesrådet
Sokneprest

Pål Haldorsen
Randi Sneve Skeie
Ingar Brun
Asbjørn Bernhardsen
Tiril Birkeli Jerijærvi
Bodil Dago
Agnar Jensen

Andre

Kirkeverge
Saksbehandler

Wenche Dervola
Elin Magga

Forfall:

Nestleder
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Kommunestyrets vararepresentant i
Fellesrådet
Prest

Kathrine Jahre
Brede Nicolai Tellefsen
Odd Emanuelsen
Liv Astrid Kvammen Soleng
Torild Ackermann

Jon Aalborg

Øystein Mathisen

Saker til behandling:
Mhr. sak 33/12
Godkjenning av innkalling
Mhr. sak 34/12
Godkjenning av saksliste
Mhr. sak 35/12
Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 25.10.12
Fr. sak 24/12
Utleiereglement, saksordfører Wenche Dervola
Fr. sak 25/12
Møteplan, saksordfører Pål Haldorsen
Fr. sak 26/12
Informasjon fra sokneprest, kirkeverge, leder
Fr. sak 27/12
Eventuelt
Mhr.sak 36/12
Virksomhetsplan, Saksordfører Elin Magga
Mhr.sak 37/12
Utvalgene, saksordfører Pål Haldorsen
Mhr. sak 38/12
Informasjon fra sokneprest, Informasjon fra kirkeverge, Informasjon fra leder
Mhr. sak 39/12
Eventuelt

Mhr sak 33/12 Godkjenning av innkalling
Godkjent

Mhr sak 34/12 Godkjenning av saksliste
Ingen eventueltsaker
Mhr. sak 35/12 Godkjenning av protokoll fra menighetsrådsmøte 25.10.12
Godkjent

Fr. sak 24/12 Utleiereglement, saksordfører Wenche Dervola
Behandling:
Kirkeverge la fram saken, og informerte om bakgrunnen for forslag om å gjøre endringer i
utleiereglement. Hun har foretatt en kartlegging av ordninger i nabomenigheter og vurderer det som
hensiktsmessig å øke avgiften for leie av kirkebygg, for å dekke de utgiftene menighetsrådet har i
forbindelse med utleie til konserter. Drøfting omkring § 2.6 hva som er kommersielle formål, dette er
et tema som kan diskuteres ved en annen anledning.
Forslag til vedtak:
§ 4.3 Ved utleie av kirkebygg til arrangementer som ikke er i regi av eller i samarbeid med
menigheten kreves en avgift på kr 2000,Forslag som kom under møtet:
§ 4.3 Ved utleie av kirkebygg til arrangementer som ikke er i regi av eller i samarbeid med
menigheten kreves en avgift på kr 2000,§4.4 For profesjonelle arrangører med billettinntekter kreves i tillegg 10 % av billettinntektene.
§4.5 Arrangør kan sende begrunnet søknad om reduksjon av leie.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
§ 4.3 Ved utleie av kirkebygg til arrangementer som ikke er i regi av eller i samarbeid med
menigheten kreves en avgift på kr 2000,§4.4 For profesjonelle arrangører med billettinntekter kreves i tillegg 10 % av
billettinntektene.
§4.5 Arrangør kan sende begrunnet søknad om reduksjon av leie.

Fr. sak 25/12 Møteplan 2013, saksordfører Pål Haldorsen
Behandling:
Leder la fram forslag fra AU om at både AU møter og menighetsrådsmøter legges til tirsdager og
klokkeslettet foreslås til kl 14.00.
Forslag til vedtak:

Forslag til møteplan for arbeidsutvalgs og menighetsrådsmøter våren 2013
Måned
Utvalg Dato
Kl
Merknader
Januar
AU.
08. januar
14.00- 16.00
Mhr. 29. januar
14.00- 17.00
Mars
AU.
26.februar
14.00- 16.00
Mhr. 12. mars
14.00- 17.00
April
AU.
09. april
14.00- 16.00
Mhr. 23. april
14.00- 17.00
Mai
AU.
14.mai
14.00- 16.00
Juni
Mhr. 04. juni
14.00- 17.00
Forslag som kom under møtet:
Forslag til møteplan for arbeidsutvalgs og menighetsrådsmøter 2013
Måned

Hva

Dato

Kl

Januar

AU.

08. januar

14.00- 16.00

Mhr.

29. januar

14.00- 17.00

Februar

AU.

26.februar

14.00- 16.00

Mars

Mhr.

12. mars

14.00- 17.00

April

AU.

09. april

14.00- 16.00

Mhr.

23. april

14.00- 17.00

Mai

AU.

14.mai

14.00- 16.00

Juni

Mhr.

04. juni

14.00- 17.00

August

AU.

27. august

14.00- 16.00

September

Mhr

10. september

14.00- 17.00

Oktober

AU.

1. oktober

14.00- 16.00

Mhr.

22. oktober

14.00- 17.00

November

AU.

12.november

14.00- 16.00

Desember

Mhr.

3. desember

14.00- 17.00

Merknader

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Forslag til møteplan for arbeidsutvalgs og menighetsrådsmøter 2013
Måned

Hva

Dato

Kl

Januar

AU.

08. januar

14.00- 16.00

Mhr.

29. januar

14.00- 17.00

Februar

AU.

26.februar

14.00- 16.00

Mars

Mhr.

12. mars

14.00- 17.00

April

AU.

09. april

14.00- 16.00

Mhr.

23. april

14.00- 17.00

Mai

AU.

14.mai

14.00- 16.00

Juni

Mhr.

04. juni

14.00- 17.00

Merknader

August

AU.

27. august

14.00- 16.00

September

Mhr

10. september

14.00- 17.00

Oktober

AU.

1. oktober

14.00- 16.00

Mhr.

22. oktober

14.00- 17.00

November

AU.

12.november

14.00- 16.00

Desember

Mhr.

3. desember

14.00- 17.00

Fr. sak 26/12
Informasjon fra sokneprest
- Kateketen er sykemeldt, litt informasjon om hvordan dette løses i forhold til aktiviteter i
menigheten.
Informasjon fra kirkeverge
- HMS, arbeidsgruppa er godt i gang og har hatt mange møter. Det som skal skje i neste
omgang er at noe av arbeidet skal bringes ut til staben og utvalgene.
- Svanvik kapell skal åpnes søndag den 16. Desember 2012. Menighetsrådet inviterer til
kirkekaffe på denne åpningsgudstjenesten. Kathrine Jahre koordinerer kirkekaffen.
Informasjon fra leder
- Sør-Varanger menighetsråds budsjett for 2013 skal behandles i kommunestyret den
12.12.12. Kommunens representant i fellesrådet ble erklært habil i behandlingen av saken i
formannskapet den 22.11.12, etter at kirkeverge har fått bistand fra KA i denne saken.
Diskusjoner rundt hvilke grep menighetsrådet kan gjøre i forkant av kommunestyremøtet
den 12.12.12. Det ansees som hensiktsmessig at medlemmer i menighetsrådet tar kontakt
med kommunepolitikere i forkant av kommunestyremøtet den 12.12.12

Mhr. sak 36/12 Virksomhetsplan, saksordfører Elin Magga
Behandling:
Saksbehandler la fram virksomhetsplanen som er utarbeidet av staben på bakgrunn av strategiplanen
vedtatt i menighetsrådet, og informerte om prosessen med utarbeidelse av planen.
Forslag til vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar den framlagte virksomhetsplanen.
Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar den framlagte virksomhetsplanen.

Mhr. sak 37/12 Utvalgene, saksordfører Pål Haldorsen
Behandling:
Leder la fram bakgrunn for saken, og behandling i AU. Menighetsrådet erfarer at det er nødvendig å
se på koblingen mellom utvalgene og rådet, og ha en gjennomgang av hvordan saker bringes mellom
de ulike instansene. Det ansees også hensiktsmessig å synliggjøre hvem som representerer rådet i
utvalgene, og det vil være et mål at rådets representanter i utvalgene blir mer bevisst på sin rolle

som rådets forlengede arm ut til menighetens aktiviteter og tilbud. I tillegg er det nødvendig å ha en
gjennomgang av sammensetningen av de ulike utvalgene.
Forslag som kom under møtet:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar sammensetting av gudstjenesteutvalg:
1 repr. fra menighetsrådet, Asbjørn Bernhardsen
1 repr. fra menigheten, Elin Steigberg
1 repr. fra kirkemusikerne, kantor
1 repr. fra prestetjenesten, sokneprest
Menighetsrådet henstiller til at gudstjenesteutvalget gjør en gjennomgang av mandat, rutiner og
sammensettingen av utvalget.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar sammensetting av samisk gudstjenesteutvalg:
1 repr. fra menighetsrådet, Liv Astrid Kvammen,
2 repr. fra menigheten, Annemarie Kjeldsø og Tove Lill Labahå Magga
1 repr. fra prestetjenesten.
Menighetsrådet henstiller til at samisk gudstjenesteutvalg gjør en vurdering av mandat, rutiner og
sammensettingen av utvalget.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar sammensetning av barne- og ungdomsutvalget:
2 repr. fra menighetsrådet: Ingar Brun og Brede Tellefsen
1 repr. fra menigheten: Liv Reidun Haldorsen
Kateket
1 repr. fra prestetjenesten.
Menighetsrådet henstiller til barne- og ungdomsutvalget at det gjøres en vurdering av mandat,
rutiner og sammensettingen av utvalget.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at leder forespør medlemmer i menighetsrådet om å være
møtende vara for Randi Sneve Skeie til trosopplæringsutvalget.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at saken vedr utvalgene behandles i tre trinn:
1. De aktuelle utvalgene får henstilling fra menighetsrådet om gjennomgang av mandat og
sammensetning, og avklarer hvem som innehar verv som leder og sekretær.
2. Utvalgene gjør en gjennomgang og sender innspill tilbake til menighetsrådet.
3. Saken behandles på nytt i menighetsrådet i 2013.

Votering:
Enstemmig
Vedtak:
Sør-Varanger menighetsråd vedtar sammensetting av gudstjenesteutvalg:
1 repr. fra menighetsrådet, Asbjørn Bernhardsen
1 repr. fra menigheten, Elin Steigberg
1 repr. fra kirkemusikerne, kantor
1 repr. fra prestetjenesten, sokneprest
Menighetsrådet henstiller til at gudstjenesteutvalget gjør en gjennomgang av mandat,
rutiner og sammensettingen av utvalget.

Sør-Varanger menighetsråd vedtar sammensetting av samisk gudstjenesteutvalg:
1 repr. fra menighetsrådet, Liv Astrid Kvammen,
2 repr. fra menigheten, Annemarie Kjeldsø og Tove Lill Labahå Magga
1 repr. fra prestetjenesten.
Menighetsrådet henstiller til at samisk gudstjenesteutvalg gjør en vurdering av mandat,
rutiner og sammensettingen av utvalget.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar sammensetning av barne- og ungdomsutvalget:
2 repr. fra menighetsrådet: Ingar Brun og Brede Tellefsen
1 repr. fra menigheten: Liv Reidun Haldorsen
Kateket
1 repr. fra prestetjenesten.
Menighetsrådet henstiller til barne- og ungdomsutvalget at det gjøres en vurdering av
mandat, rutiner og sammensettingen av utvalget.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at leder forespør medlemmer i menighetsrådet om å
være møtende vara for Randi Sneve Skeie til trosopplæringsutvalget.
Sør-Varanger menighetsråd vedtar at saken vedr utvalgene behandles i tre trinn:
1. De aktuelle utvalgene får henstilling fra menighetsrådet om gjennomgang av mandat
og sammensetning, og avklarer hvem som innehar verv som leder og sekretær.
2. Utvalgene gjør en gjennomgang og sender innspill tilbake til menighetsrådet.
3. Saken behandles på nytt i menighetsrådet i 2013.

Mhr. sak 38/12
Informasjon fra sokneprest
- Offerfordeling, inntil behandling i gudstjenesteutvalget og menighetsrådet vil den vedtatte
offerfordelingen for 2012 være gjeldende over i 2013.
- Lokal grunnordning for Sør-Varanger menighet er godkjent av biskopen, og menigheten har
fått gode tilbakemeldinger om godt utført arbeid. Det er noen merknader, dette følges opp.
- Planlegger gudstjenesten på Svanvik den 16. Desember, hvor prosten og biskopen medvirker.
- Det jobbes med å få en vikarprest i perioden Øystein Mathisen er i permisjon på nyåret.
Informasjon fra kirkeverge
- Kateketen er 100 % sykemeldt, og kirkeverge er 30 % sykemeldt.
Informasjon fra leder
- Menighetsrådets arbeidsutvalg behandlet søknad fra Bugøynes opplevelser, om leie av
Bugøynes kirke på møte den 08.11.12. Saken ble siden sendt til godkjenning hos alle
medlemmene i menighetsrådet, før leieavtale med Bugøynes opplevelser ble inngått. Leder
var innhabil i behandling av denne saken.

Kirkenes, 6. desember 2012,
Elin Magga

