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DEN NORSKE KIRKE 
Moskenes menighetsråd 
med fellesrådsfunksjon 

 

 

PROTOKOLL FRA MOSKENES MENIGHETSRÅD MED 

FELLESFUNKSJON ONSDAG 18.10. 17 kl. 13:30 – 15:45 
 

Til stede: Kjellaug F. Bunes, Ingjerd Martinsen, Inger Lise Bjørnsen, Weronika Olsen, Thore 

Hanssen, Kom.repr. Lillian Rasmussen 

Sokneprest Trond Gran 

                       

Meldt forfall: Vibeke R. Holm, Anne Brit Schiøtz, 

                                                

Referent: Anne-Britt Hagen Lunde (Kirkeverge)                   

 

 

Saksliste 

FR sak 19/17 – Godkjenning av innkalling og saksliste 

FR sak 20/17 – Godkjenning av protokoll fra møte 09.08.17  

FR sak 21/17 – Post, referater og orienteringssaker 

FR sak 22/17 – Budsjettregulering 2017 

FR sak 23/17 – Budsjett 2018 

FR sak 24/17 – Handlings- og økonomiplan 2018 – 21 

FR sak 25/17 – Regler om innsynsrett i ansettelses- og oppsigelsessaker 

FR sak 26/17 – Gebyrkostnader – trekk ved offer 

FR sak 27/17 – Lydanlegg – Albertstua 

 

MR sak 15/17 – Evaluering av 50-års konfirmantjubileum 

MR sak 16/17 – Evaluering av høsttakkefesten  

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

MR sak 18/17 – Felles gudstjeneste i Buksnes kirke 29.oktober 2017 

 

 

 

 

 

 

Saker til behandling: 

 

Fellesrådssaker: 

 
FR sak 19/17 – Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

FORSLAG TIL VEDAK: Innkalling og saksliste godkjennes 

 

VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
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FR sak 20/17 – Godkjenning av protokoll fra møte 09.08.17 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: Protokoll fra møte den 09.08.17 godkjennes og underskrives 

 

VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt og underskrevet 

 

 

 

FR sak 21/17 – Post, referater og orienteringssaker 

 

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

høringsfrist 31.10.17 

2. Håpet Helselag v/Johanne Grønbech: Låne Reien kirke 24.11.17, har fått svar 

3. Prosten i Lofoten: Orientering om forordningsprosjektet 

4. Styringsgruppen for Nettverk for fellesråd: presentasjon av nettverk 

5. 50-års konfirmanter 2018: Jubileumsgudstjeneste 12.august 2018 

 

VEDTAK: De refererte saker tas til orientering, men følgende merknad: 

Nr 1. sendes ut som e-post sak 

 

 

 

FR sak 22/17 – Budsjettregulering 2017 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Moskenes kirkelige fellesråd vedtar vedlagt forslag til budsjettregulering I for 2017. 

 

VEDAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

 

 
FR sak 23/17 – Budsjett 2018 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Moskenes kirkelige fellesråd har behov for et kommunalt tilskudd på kr 1.260.900 for å 

opprettholde dagens minimumsdrift. I tillegg til dette tilskuddet kommer kommunal 

tjenesteyting. 

 

I tillegg bør Moskenes kommune bevilge midler til gjerde og port til Reine kirkegård.  

 

VEDTAK: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

 

 

 

FR sak 24/17 – Handlings- og økonomiplan 2018 – 21 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Vedlagt forslag til handlings- og økonomiplan for Moskenes kirkelige fellesråd for 

perioden 2018 – 2021 vedtas. 
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VEDTAK: Forslag til Handlings- og økonomiplan 2018 – 21 vedtas med følgende 

merknader: 

 

- 042: kirke: Utbedre funksjonshemmedes tilgang til kirka: Legge en planke 

midlertidig over dørstokken i Moskenes 

 

- PROSJEKT: Utvide parkering ved Reine kirke og Moskenes kirke 

 

- Bytte ut benkene i Moskenes kirke med løse stoler for bedre tilrettelegging for 

rullestolbrukere.  Denne saken tas opp på menighetens årsmøte i 2018 

 

 

 

FR sak 25/17 – Regler om innsynsrett i ansettelses- og oppsigelsessaker 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Moskenes 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 26/17 – Gebyrkostnader – trekk ved offer 

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Moskenes 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 27/17 – Lydanlegg – Albertstua 

 

VEDTAK: Moskenes kirkelige fellesråd viser til søknad fra soknepresten om støttet til 

lydanlegg på Albertstua.   

Moskenes kirkelige fellesråd bevilger kr 5.000 til formålet. 

 

Beløpet dekkes av fondskonto trådløse mikrofoner 

 

 

 

Menighetsrådssaker: 
 

MR sak 15/17 – Evaluering av 50-års konfirmantjubileum 

 

VEDTAK: Moskenes menighetsråd har i møte diskutert gjennomføringen av jubileet og 
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har kommet fram til følgende: 

 

Menighetsrådet sender ut invitasjon til jubileumsgudstjenesten og kirkekaffe, med 

påmelding.  Fotograf blir kontaktet for fotografering før/etter gudstjenesten. Pent 

antrekk 

  

Menighetsrådet mener at det går for mye tid til planlegging av det sosiale treffet for 50-

års konfirmantene på lørdagskvelden, og ønsker at dette er noe jubilantene selv kan 

organisere. 

Det sendes ut navneliste m/kontaktinfo til samtlige 50-års konfirmanter. 

 

Ved organisering av kirkekaffe bør vi være mer spesifikke på hvem som gjør hva. 

 

 

 

MR sak 16/17 – Evaluering av høsttakkefesten  

 

VEDTAK: Moskenes menighetsråd har diskutert gjennomføringen av høsttakkefesten 

og har følgende merknader: 

 

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

Kirkevertene i kirka tar seg av gavene og har ansvaret for at det blir gruppert for 

auksjon.   

Ikke for mange gjenstander i hvert utrop. Event. starte på en fornuftig minstepris. 

 

Vurdere å sette en kuvertpris for kaffe og kaker 

 

 

 

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

 

VEDTAK: Moskenes menighetsråd velger Thore Hanssen som sitt medlem i 

diakoniutvalget 

 

 

 

MR sak 18/17 – Felles gudstjeneste i Buksnes kirke 29.oktober 2017 

 

VEDTAK: Moskenes menighetsråds medlemmer er invitert til felles 

jubileumsgudstjeneste i Buksnes kirke den 29.10.17, der de også skal bidra med kake 

og/eller dekorasjoner til kirkekaffen. 

 

Menighetsrådet har kommet fram til at leder og nestleder vil bidra med til sammen 2 

kaker. 

 

 

 


