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Flakstad kirkelige fellesråd og menighetsråd 
PROTOKOLL -  møte 08.08.17 kl. 18.00-21:10 

 

Til stede: Vigdis Mørkved, Martha Samuelsen, Kai Odd Lorentzen, Marit Stokvik Johansen,  

Miriam Berre, 1 Kom.repr. Knut Ivar Johansen 

Sokneprest Trond Gran 

Prost Kristine Sandmæl  

 

Meldt forfall: Randi Kvernøy 

Ikke møtt: vara Kjellaug Abelsen 

  

Referat: Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Saksliste 

 

FR sak 14/17 - Godkjenning av innkalling og saksliste 

FR sak 15/17 – Godkjenning av protokoll fra møte den 14.03.17 og 25.04.17 

FR sak 16/17 – Post, referater og orienteringssaker 

FR sak 17/17 – Regulering av priser for åpen kirke fra 2018 

FR sak 18/17 – Revisjonsberetning – Regnskap 2016 

FR sak 19/17 – Restaurering av Flakstad kirke  

FR sak 20/17 – Prosjekt – diakonibemanning i Vest-Lofoten 

FR sak 21/17 – Høring: Reduksjon av prestestillinger – Lofoten prosti 

     

 

MR sak 12/17 – Gudstjenesteplan for 2.halvår 2017 

MR sak 13/17 – Høsttakkefest 2017 

MR sak 14/17 – Evaluering av 50-års konfirmanttreffet 

MR sak 15/17 - Musikkutvalget 

 

 

 

 

Fellesrådssaker: 
 

MR sak 14/17 - 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 15/17 – Godkjenning av protokoll fra møte den 14.03.17 og 25.04.17 

 

FORSLAG TIL VEDAK: Protokoll fra møte den 14.03.17 og 25.04.17 godkjennes og 

underskrives 

 

VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

 

FR sak 16/17 – Post, referater og orienteringssaker 

 

1. KLP: Kontoutskrift 2016 

2. KLP: Anslag reguleringspremiesatser for 2017 

3. KA: Årsrapport 2016 

4. Statens vegvesen: Skredsikring E 10 Flakstadpollen og Sprengerleira 

5. Sør-Hålogaland bispedømme: Uttalelse om flyktninger og asylsøkere fra biskop og proster i 

Sør-Hålogaland bispedømme 

6. Kirkerådet: Rundskriv nr 1-2017: Forsøk med alternativ arbeidsgiverorganisering 

7. KA-rundskriv nr 04/2017: Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2017 

8. KA-rundskriv nr 05/2017: Revidert sentral avtale om kopiering i Den norske kirke 

9. KA-rundskriv nr 06/2017: Rekruttering av medarbeidere – utprøving av ferdigheter 

10. KA-rundskriv nr 07/2017: regler om innsynsrett i ansettelses- og oppsigelsessaker og øvrige 

personalsaker og tilføyelsen i kirkelovens § 38  

11. KA-rundskriv nr 08/2017: Tariffrevisjon pr. 01.05.2017 – resultatet kan iverksettes 

12. KA-rundskriv nr 09/2017: sentrale særavtaler om arbeidstid for prester og lederavtale for 

proster er reforhandlet 

13. KA-rundskriv nr 10/2017: Nye regler for varsling har trådt i kraft 1.juli 2017 

14. KA-notat: Framtidig finansiering av tros- og livsynssamfunn 

15. Pilgrimstur med buss i Lofoten 

16. Sør-Hålogalandbispedømme: Stiftsdagene i Bodø november 2017 

17. Teaterforestilling – Luther med latter 

18. Grönlund: Servicerapport 

19. Ungdommens kirketing 2017 

20. Kirkemusikksenter i Nord. Norsk salmefestival, Salmer og sanger som trosopplæring 

 

VEDTAK: De refererte saker tas til etterretning 

 

 

FR sak 17/17 – Regulering av priser for åpen kirke fra 2018 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: Flakstad kirkelige fellesråd øker inngangsprisen for grupper på 

over 10 personer fra sesong 2018 til kr. 37,-. 

 

VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

 

FR sak 18/17 – Revisjonsberetning – Regnskap 2016 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: Revisors årsberetning tas til etterretning. 

 

VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

 

FR sak 18/17 – Restaurering av Flakstad kirke  



Protokoll: Flakstad kirkelige fellesråd-/menighetsrådsmøte den 08.08.17 

3 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Flakstad kirkelige fellesråd godkjenner plan for vedlikehold av Flakstad kirke: 

 

- Inngangspartiet blir revet bordkledning og lekter og gammel papp, den blir bygd opp 

på nytt med sløyfer, lekter og ny kledning 

- Det skiftes også kledning på de andre veggene som er dårlig 

- Alle vindskier utenom en plass blir revet og bygd opp på nytt 

- På baksiden av kirka blir det bordet som ligger under kledningen byttet ut og lagt på 

nytt bord 

- Siden det er tilgang til lift og stilasje males det 

 

Utbedringen finansierer med kr. 250.000 som dekkes av disposisjonsfondet 

 

Saken oversendes til biskopen i Sør-Hålogaland 

 

VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

 

 

FR sak 20/17 – Prosjekt – diakonibemanning i Vest-Lofoten 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: Flakstad kirkelige fellesråd tar orienteringen til etterretning 

 

VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

 

FR sak 21/17 – Høring vedrørende reduksjon av prestestillinger i Sør-Hålogaland 

    Bispedømme – Lofoten prosti 

 

VEDTAK: Flakstad kirkelige fellesråd mener at foreslått reduksjon av prestestilling i Lofoten 

ved å fjerne prostiprestestilling vil ramme likt, og vil fungere tilfredsstillende ved god 

administrering av gjenværende ressurser i prostiet. 
  

 

Menighetsrådssaker: 
 

MR sak 12/17 – Gudstjenesteplan for 2.halvår 2017 

 

VEDTAK: Flakstad menighetsråd tar gudstjenesteplan med offer til orientering, med 

følgende merknad: 

- På allhelgensgudstjenesten blir det anledning til å gi en gave til kirka ved utgangen. 

 

 

MR sak 13/17 – Høsttakkefest 2017 

 

VEDTAK: 

Høsttakkefest den 24. 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, kirkeverter og tekstleser 
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Baking av kaker, rundstykker (25 halve rundstk. pr.fat): samtlige medlemmer og 

varamedlemmer i menighetsrådet.  Kai Odd og Marit kommer med hvert sitt fat med 

rundstykker. De øvrige medlemmer og varamedlemmer stiller med kake. 

 

Lørdag kl 14:00 møtes Kai Odd, Marit og Ragnhild på ungdomshuset og ordner til fest. 

 

Marit handler inn kaffe, te, kaffemelk, saft og servietter. 

 Miriam får vekslepenger fra kirkevergen 
 

Auksjonarius: Soknepresten tar kontakt med aktuelle kandidater 

 

Samtlige menighetsrådsmedlemmer hjelper til under arrangementet dersom de ikke har fått 

gyldig fravær. 

 

Alle hjelper til å rydde opp etter festen 

 

 

MR sak 14/17 – Evaluering av 50-års konfirmanttreffet 

 

VEDTAK: Flakstad menighetsråd vil at det skal tas kontakt med Friis-gården for å finne ut 

hvor stort tapet var, siden det var 7 konfirmanter og 2 ledsagere som ikke møtte opp på 

jubileet der det var forhåndsbestilt mat. 

 

Flakstad menighetsråd mener at vi skal kreve inn manglende beløp fra de som ikke møtte opp 

som avtalt til jubileet. 

  

Når og hvordan neste års jubileum skal gjennomføres vil bli diskutert senere. 

 

 

MR sak 15/17 - Musikkutvalget 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Flakstad menighetsråd oppretter et felles musikkutvalg med Moskenes menighetsråd som 

skal behandle/planlegge menighetens musikkarbeid. 

Lage en plan for musikktilbudet i menigheten, konserter, sangkvelder, hvilke gudstjenester 

som skal ha ekstra solister/musikere, samarbeid med kommunal musikkskole.  Størrelse på 

honorar for utøvere 

 

I utvalget velges ___________________ fra Flakstad menighet 

 

 

VEDTAK: Flakstad menighetsråd ønsker ikke å sette ned et felles musikkutvalg, vil vente til 

organist er på plass.  Det kan kalles inn til et felles menighetsrådsmøte for Flakstad og 

Moskenes der musikk i menigheten er tema. 


