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Flakstad kirkelige fellesråd og menighetsråd 
PROTOKOLL -  møte 30.08.16 kl. 14.00-16:00 

 

Til stede: Vigdis Mørkved, Martha Samuelsen, Randi Kvernøy, Miriam Berre, Turid Aksberg, Aud 

Irene Soløy, Kom.repr. Knut Ivar Johansen 

Sokneprest Trond Gran  

 

Meldt forfall: Kai Odd Lorentzen, Marit Stokvik Johansen, Anita Larsen  

Doina Kvalvik (menighetssekretær)  

 

Referat: 

Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Saksliste 

FR sak 19/16 - Godkjenning av innkalling og saksliste 

FR sak 20/16 – Godkjenning av protokoll fra møte 05.06.2016 og underskrift 

FR sak 21/16 - Post, referater og orienteringssaker 

FR sak 22/16 – Revisjonsberetning – Regnskap 2015 

FR sak 23/16 – Møteplan høsten 2016 

FR sak 24/16 – Økning av stilling som menighetssekretær fram til 01.01.17 

   

 

MR sak 15/16– Høsttakkefest 2016 

MR sak 16/16 – Evaluering av 50-års konfirmantjubileet 

MR sak 17/16 – Offer allhelgensgudstjeneste 

MR sak 18/16 – Søknad om leie av kirka – konsert Lofoten Voices 

 

 

 

 

Saker til behandling: 
 

FR sak 19/16-  Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjennes 

 

VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Flakstad menighetsråd 
med fellesrådsfunksjon 
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FR sak 20/16 – Godkjenning av protokoll fra møte 05.06.2016 og underskrift 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: Protokoll fra møte den 05.06.16 godkjennes og underskrives 

 

VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

 

FR sak 21/16 - Post, referater og orienteringssaker 

 

1. Kopinor: Kopieringsavtale 2016 

2. KLP: Tilbakeføring av overskudd og egenkapitaltilskudd 2015 

3. KLP: korreksjonsbetaling egenkapitaltilskudd 2016 

4. Kommunerevisjonen i Lofoten: Kundebrev vedr. budsjett og regnskap i kirkelig fellesråd og 

menighetsråd 

5. Flakstad kommune: Budsjett 2017 

6. KA-rundskriv nr 3/2016: tariffrevisjon pr. 01.05.2016 – uravstemming 

7. Tilknytning strøm – Fredvang kirkegård 

8. Kirkerådet: Rundskriv nr 3/2016 – Endringer i lov og forskrift om innmelding og utmelding 

av Den norske kirke 

 

VEDTAK: De refererte saker tas til etterretning, med følgende merknad til pkt. 5: 

Flakstad kirkelige fellesråd er ikke enige i at kirkelig fellesråd skal redusere driftsbudsjettet 

med 4% slik Flakstad kommune skal neste år.   

 

 

FR sak 22/16 – Revisjonsberetning – Regnskap 2015 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: Revisors årsberetning tas til etterretning. 

 

VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

 

FR sak 23/16 – Møteplan høsten 2016 

   

VEDTAK: Neste møte i Flakstad kirkelige fellesråd blir 27.09.16 I dette møte legges det frem 

møteplan for 1 år framover der det legges opp til:  

- At vi kan ha møter som er rene fellesrådsmøter og menighetsrådsmøter 

- Arbeidsutvalgets funksjon videreføres, der leder, nestleder og sokneprest er 

medlemmer, og kirkeverge er sekretær 

- Det utarbeides et delegasjonsreglement for hvordan beslutningene fordeles mellom 

kirkeverge, arbeidsutvalg, fellesråd 

 

Kalle inn til møter med diakoniutvalget for å høre hvordan de ønsker å jobbe.  

Velge medlemmer til musikkutvalget, se tidligere sak 

 

 

FR sak 24/16 – Økning av stilling som menighetssekretær fram til 01.01.17 

 

VEDTAK: Flakstad kirkelige fellesråd vedtar å øke stillingen fra 50% til 60% som 

menighetssekretær fram tom 31.12.16, slik at arbeidstiden blir 3 dager i uka.   

Økningen begrunnes i at vi har vakanse i stillingen som diakon og har behov for ekstra 

ressurs på kontoret for å avlaste sokneprest og kirkeverge. 
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Menighetsrådssaker: 
 

MR sak 15/16– Høsttakkefest 2016 

 

VEDTAK: 

Høsttakkefest den 18. september arrangeres i Skjelfjord ungdomshus. 

 

Fordeling av oppgaver: 

 

Ansvar for å ta i mot gavene i kirka, og legge i kurver, samt at alt kommer til auksjonen: 

Konfirmantene, Kirketjener, kirkevert og tekstleser 

 

Baking av kaker, rundstykker (25 halve rundstk. pr.fat): samtlige medlemmer og 

varamedlemmer  i menighetsrådet  

 

Lørdag kl 14:00 møtes Turid og Ragnhild på ungdomshuset og ordner til fest. 

 

Turid handler inn kaffe, te, kaffemelk, saft og servietter, og får vekslepenger fra kirkevergen 
 

Auksjonarius: Kirkevergen tar kontakt med foreldre av konfirmantene 

 

Samtlige menighetsrådsmedlemmer hjelper til under arrangementet dersom de ikke har fått 

gyldig fravær. 

 

Alle hjelper til å rydde opp etter festen 

 

 

MR sak 16/16 – Evaluering av 50-års konfirmantjubileet 

 

VEDTAK: 

 

Flakstad menighetsråd vil fortsette å arrangere 50-års jubileum for konfirmantene med en 

sosial sammenkomst etter gudstjenesten søndagen. 

 

Invitasjonen bør sendes ut i oktober/november året før jubileet. 

Neste års 50-års konfirmantjubileum bli den 9.juli 2017. 

 

     

MR sak 17/16 – Offer allhelgens gudstjeneste 

 

VEDTAK: Flakstad menighetsråd har vedtatt at det også i år skal være offer under allhelgens 

gudstjenesten den 6.november 2016. 

 

Offeret går til vedlikehold av Flakstad kirke 

 

 

MR sak 18/16 – Søknad om leie av kirka – konsert Lofoten Voices 

 

VEDTAK: Flakstad menighetsråd vedtar at Lofoten Voices kan leie Flakstad kirke til 

julekonsert lørdag den 10.desember 2016.  

   

 


