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Flakstad kirkelige fellesråd og menighetsråd 
PROTOKOLL -  møte24.10.17 kl. 18.00-20:30 

 

Til stede: Vigdis Mørkved, Martha Samuelsen, , Marit Stokvik Johansen, Randi Kvernøy, Miriam 

Berre, Kjellaug Abelsen Kom.repr. Knut Ivar Johansen 

Sokneprest Trond Gran 

 

Meldt forfall: Kai Odd Lorentzen 

  

Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Saksliste 

 

FR sak 22/17 - Godkjenning av innkalling og saksliste 

FR sak 23/17 – Godkjenning av protokoll fra møte den 08.08.17 

FR sak 24/17 – Post, referater og orienteringssaker 

FR sak 25/17 – Budsjettregulering 2017 

FR sak 26/17 – Flakstad kirke - renovering 

FR sak 27/17 – Budsjett 2018 

FR sak 28/17 – Handlings- og økonomiplan 2018 – 21 

FR sak 29/17 – Regler om innsynsrett ved ansettelses- og oppsigelsessaker 

FR sak 30/17 – Gebyrkostnader – trekk ved offer 

FR sak 31/17 – Eventuelt 

 

MR sak 16/17 – Evaluering av høsttakkefesten  

MR sak 17/17 – Valg av menighetsrådets medlem i diakoniutvalget 

MR sak 18/17 – Støtte til MILK-kurs Henningsvær 22.-24.sept 2018 

MR sak 19/17 – 50-års konfirmanter 2018 

MR sak 20/17 -  Felles gudstjeneste i Buksnes kirke den 29.oktober 2017 

 

 

 

Fellesrådssaker: 
 

 

FR sak 22/17 - 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 23/17 – Godkjenning av protokoll fra møte den 08.08.17 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: Protokoll fra møte den 08.08.17 godkjennes og underskrives 

 

VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt og underskrevet 

 

 

 

FR sak 24/17 – Post, referater og orienteringssaker 

 

1. Sør-Hålogalandbispedømmeråd: Høring om soknestruktur i Lofoten prosti, høringsfrist 

31.10.17 

2. Prosten i Lofoten: Orientering om forordningsprosjektet 

3. Styringsgruppen for Nettverk for fellesråd: presentasjon av nettverk 

4. Oppsigelse frå Geir Halstensen 

5. Vest-Lofoten damekor Julekonsert i Flakstad kyrkje den 16.12.17 

 

VEDTAK: De refererte saker tas til orientering 

 

 

 

FR sak 25/17 – Budsjettregulering 2017 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Flakstad kirkelige fellesråd vedtar forslag til budsjettregulering I for budsjett 2017. 

 

VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

 

 

FR sak 26/17 – Flakstad kirke – renovering 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Flakstad kirkelige fellesråd søker om en tilskudd på kr 500.000 Flakstad kommune som skal 

brukes til renovering av Flakstad kirke.  Midlene skal brukes til ny bordkledning og 

omlegging av tak over sakrestiet på Flakstad kirke. 

 

Oversendes biskopen til godkjenning 

 

 

 

FR sak 27/17 – Budsjett 2018 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Flakstad kirkelige fellesråd har behov for et kommunalt tilskudd på kr. 1.886.400 for å 

opprettholde dagens minimumsdrift. I denne summen ligger kr 500.000 til Flakstad kirke. I 

tillegg til dette tilskuddet kommer kommunal tjenesteyting. 

 

VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
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FR sak 28/17 – Handlings- og økonomiplan 2018 – 21 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Vedlagt forslag til handlings- og økonomiplan for Flakstad kirkelige fellesråd for perioden 

2018-21 vedtas. 

 

 

 

VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt med følgende merknader: 

 

- 043 KIRKEGÅRDENE: Vi har to gravplasser som vi har forvaltningsansvaret for, et 

ansvar vi ivaretar for alle innbyggerne i kommune, uansett livs- og trossamfunn, 

(unntatt Guds menighet som har sin egen gravplass). 

 

Tilrettelegging for adkomst for funksjonshemmede utredes som sak i løpet av perioden 

 

 

 

FR sak 29/17 – Regler om innsynsrett ved ansettelses- og oppsigelsessaker 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Flakstad kirkelige fellesråd beslutter at saker om ansettelse, oppsigelse eller andre 

personalsaker av fellesrådet behandles som enkeltvedtak etter forvaltningslovens og at 

Kapittel 5 i forskrift 15.desember 2006 nr 1456 til forvaltningsloven (forvaltningsforskriften) 

kommer til anvendelse. 

 

VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

 

 

FR sak 30/17 – Gebyrkostnader – trekk ved offer 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Flakstad kirkelige fellesråd vedtar å trekke kr. 30,- fra innkommet offer til dekning av 

administrasjonskostnader ved bruk av banktjenester 

 

VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

 

 

FR sak 31/17 – Eventuelt 

 

1. Døra til kirkestua må poleres 

2. Hva skjer i saken der påmeldte ikke møtte opp til avtale på Friisgården. Etter 

fakturering 

3. Strøm til Fredvang kirkegård: hva skjer i saken. 
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menighetsrådssaker: 

 
MR sak 16/17 – Evaluering av høsttakkefesten  

 

VEDTAK: Flakstad menighetsråd har diskutert gjennomføringen av høsttakkefesten og har 

følgende merknader: 

 

Vi bør være mer beviste på hvordan vi organiserer og gjennomfører auksjonen. Det settes ned 

en komite som møtes uken før høsttakkefesten for å planlegge hvordan auksjonen skal 

gjennomføres og fordele oppgaver. 

Sette en kuvertpris for kaffe og kaker, og sette en minstepris for gjenstandene. 

 

 

 

MR sak 17/17 – Valg av menighetsrådets medlem i diakoniutvalget 

 

VEDTAK: Flakstad menighetsråd velger Aud Irene Soløy som menighetsrådets representant i 

diakoniutvalget 

 

 

 

MR sak 18/17 – Støtte til MILK-kurs Henningsvær 22.-24.sept 2018 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Flakstad menighet innvilger søknaden fra Guro Folden Larsen og dekker deler av 

kursavgiften med kr. 300,- for deltakelse på MILK-kurs i Henningsvær. 

 

Summen dekkes av midler til barne- og ungdomsarbeid. 

 

VEDAK: Flakstad menighetsråd vedtar å dekke kursavgiften med kr 600,- siden vi bare har 

en deltaker på kurset fra Flakstad. 

 

 

 

MR sak 19/17 – 50-års konfirmanter 2018 

 

VEDTAK: Flakstad menighetsråd inviterer til 50-års konfirmantjubileum søndag 15.juli med 

jubileumsgudstjeneste i Flakstad kirke kl 11. 

Menighetsrådet sender ut invitasjon til jubileumsgudstjenesten og kirkekaffe, med påmelding.   

 

 

 

MR sak 20/17 -  Felles gudstjeneste i Buksnes kirke den 29.oktober 2017 

 

VEDTAK: Miriam Berre har vært med i arbeidsgruppa og orienterer om søndagens 

gudstjeneste. Flakstad menighetsråd bidrar med 6 kaker til kirkekaffen.  I tillegg har de med 

rognebær til borddekorasjon. 

 

  


