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Medlemmer Flakstad Fellesråd: 

Vigdis Mørkved, leder                       1.vara Torild K. Nygård 

Ragnhild Myklebust                           Prost Ann Helen F. Jusnes (FR-saker) 

Bergljot Rørtveit                                Vikar prest Jorunn T. Larsen (MR-saker) 

Martha Samuelsen, nest leder Menigh.sekretær Doina Mihail 

Berit Dreyer Eriksen 

Aud Irene Soløy 

Kommunens repr. Cecilie N. Johnsen 

 

Dagens ord: Aud Irene Soløy              Kaffemat: Martha Samuelsen 

 

Innkalling: 
 

Det innkalles til møte i Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd  

torsdag  03.09.15, kl. 13.00, KIRKEKONTORET, Fredvang 
 

 

FR sak 23/15-  Godkjenning av innkalling og saksliste 

FR sak 24/15 – Godkjenning av protokoll fra møte 02.07.2015 og underskrift 

FR sak 25/15 - Post, referater og orienteringssaker 

FR sak 26/15 – Møteplan høsten 2015 

  Eventuelt 

 

MR sak 07/15 – Gudstjenesteplan/offer og kirkeverter/tekstlesere 2.halvår 2015 

MR sak 08/15– Høsttakkefest 2015 

MR sak 09/15 – Evaluering av 50-års konfirmantjubileet 

     Eventuelt 

 

Menighetsrådsvalg 2015: 

 

Sak 09: Stemmestyret –  dato for opplæring 

Sak 10: Valgoppgjør – tellegruppe 

 

 

 

 

Spørsmål, saker under eventuelt, eller melding om forfall bes meldt så snart som mulig til 

kirkevergen, på tlf. 980 17 630 

  

 Med vennlig hilsen   Vigdis Mørkved /Anne-Britt H. Lunde              Dato: 25.08.2015                                                                                              

 

 

 

 

DEN NORSKE KIRKE 
Flakstad menighetsråd 
med fellesrådsfunksjon 
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FR sak 23/15-  Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: Innkalling og saksliste godkjennes 

 

VEDTAK: 

 

 

 

FR sak 24/15 – Godkjenning av protokoll fra møte 02.07.2015 og underskrift 

 

FORSLAG  TIL VEDTAK: Protokoll fra møte den 02.07.15 godkjennes og underskrives 

 

VEDTAK: 

 

 

 

 

FR sak 25/15 - Post, referater og orienteringssaker 

 

 

1. Sør-Hålogaland bispedømmekontor: Søknadsfrister for tilskuddsordninger i 

bispedømmet. 

2. KA-rundskriv 06/15: Informasjonsplikt og kontrollplikt ved offentlige anskaffelser 

knyttet til leverandørens lønns- og arbeidsvilkår 

3. KA-rundskriv 07/15: Kopinoravtalen 

4. KA-rundskriv 08/15: De sentrale særavtaler er reforhandlet 

5. KA-rundskriv 09/15: Tariffrevisjon pr. 01.05.15 

6. KA-rundskriv 10/15: Påminning om kirkelige arbeidsgiveres aktivitetsplikt 

7. Kirkerådet: Tilskudd til Kirkevalget 2015 

8. Flakstad kommune: Utskrift fra K.sak 044/15 den 16.06.15 Tilskudd til Flakstad 

kirkelige fellesråd for 2013 og 2014 

9. Flakstad kommune: Utsrift fra K.sak 041/15 den 16.06.15; samarbeidsavtale om 

tjenesteyting mellom Flakstad kommune og Flakstad kirkelige fellesråd 

 

 

 

VEDTAK: 

 

 

 

 

FR sak 26/15 – Møteplan høsten 2015 

 

I henhold til regelverket vil sittende menighetsråd med fellesrådsfunksjon for perioden 2011 – 

2015 fratre som menighetsråd 31.oktober 2015 og fratre fellesrådsfunksjonen 30.nobember 

2015.  Dette betyr at konstituerende møte i det nye menighetsrådet avholdes innen utgangen 

av oktober 2015. 

 

Siden vi har menighetsråd med fellesrådsfunksjon betyr dette konstituering av nytt råd før 1. 

november, men at gammelt råd innehar vervet som fellesråd en måned lenger. 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Møtedato: 29.10.15 kl 13:00 og konstituering av nytt råd kl: 15:00 

 

Nytt menighetsråd med fellesfunksjon setter opp videre møteplan nå de er konstituert. 

 

VEDTAK: 

 

 

 

 

MR sak 07/15 – Gudstjenesteplan/offer og kirkeverter/tekstlesere 2.halvår 2015 

 

Vedlegg: Forslag til gudstjenesteplan for 2.halvår. 

 

I forslag til gudstjenesteplan er antallet gudstjenester redusert med 2 og erstattet med 

andakter.  

 

Menighetsrådet har i MR-sak 19/14 den 11.12.14 vedtatt offerlisten for 2015 og i følge listen 

er det følgende offer som skal fordeles: 

Kirkens Nødhjelp, Norsk søndagsskoleforbund, Nordland, TV-aksjonen 2015,  offer til barne- 

og ungdomsarbeid (2), Barnehjem i Romania, menighetsarbeid (3), menighetens 

musikkarbeid, Vedlikehold/utstyr til kirka (2) 

 

Det er ønskelig at de som er tekstlesere og kirkeverter gir tilbakemelding på hvem som vil 

fortsette etter valget i høst.  

 

 

 

MR sak 08/15– Høsttakkefest 2015 

 

I år er høsttakkefesten den 13.september, og det blir auksjon etter gudstjenesten. 

 

Samtidig blir det presentasjon av konfirmantene, og de går i prosesjon inn i kirken, med 

gavene til auksjonen. 

 

De tre siste årene er arrangementet blitt lagt til Skjelfjord ungdomshus.  Vi har vært i kontakt 

med R. Myklebust og lokalene er ledige og kan benyttes. 

 

I fjrd ble det vedtatt at de 7 – 10 største/beste gavene skulle auksjoneres, og de øvrige ble 

priset og solgt.  Hvordan fungerte dette, og er dette noe vi vil videreføre. 

 

Plan for fordeling av oppgaver: 

 

Ansvar for å ta i mot gavene i kirka, og legge i kurver 

Ansvar for at alt kommer til auksjonen 

Baking av kaker, sal av kaffe/te/saft og kaker 

Auksjonarius  

Ryddekomite 
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Ansvar for penger 

 

VEDTAK: 

 

 

MR sak 09/15 – Evaluering av 50-års konfirmantjubileet 

 

I år hadde vi arrangementet  den 12.juli med høymesse og  en sammenkomst i Nusfjord etter 

gudstjenesten. 

 

I 1965 var det 41 konfirmanter, og av disse var 17 påmeldt. 

 

Skal vi fortsatt ha arrangementet i Nusfjord, eller skal vi legge det til kirkestua dersom 

påmeldingen er under 20 deltaker.  

   

 

 

Menighetsrådsvalg 2015: 

 

 

Sak 09: Stemmestyret –  dato for opplæring 

 

Før valgdagen bør vi samle samtlige som er i stemmestyret til en gjennomgang av regelverket. 

Se også valgboka side 76-78 veiledning for stemmestyret. 

 

Jeg anbefaler at vi møtes på kirkekontoret på Fredvang torsdag 10.september kl 16:00 til en 

gjennomgang. 

 

 

 

 

Sak 10: Valgoppgjør – tellegruppe 

 

Valgstyret har sentrale oppgaver i forbindelse med registrering og opptelling av stemmene, se 

valgboka side 81-85 

 

 

 

 


