DEN NORSKE KIRKE
Midtre Namdal kirkelige fellesråd

Abel Meyersgt. 10
7800 NAMSOS
Tlf: 74 21 64 40
Kirkekontoret 07.06.2017

Møtebok Midtre Namdal kirkelig fellesråd
Møtedato: 07.06.2017
Møtetid: kl. 12:30 – 15:30
Møtested: Kirkekontoret Namsos - møterommet
Tilstede:
Sissel Eid, Håkon Rygh, Einar Rønning, Lene Lervik Glømmen, Tom Prytz, Jan Arne Løvås, Anne
Helen Devik Leite, Aud Høstland, Kjell Aagård, Astrid Marie Bakken(vara)
Dessuten møtte assisterende kirkeverge Mai-Britt Skaret og kirkeverge Helge Lauvsnes.
Forfall:
Liv Kristin Hojem Aune, Randi Martinsen, Eva Kaldahl, Roald Iversen.
DELERUNDE:
 Lys våken avholdt
 Kirkegårdsdugnader avholdt sammen med konfirmanter og frivillige
 Vaskedugnader avholdt i noen kirker
 Temakvelder i anledning Reformasjonen avholdt
 Konfirmantfest avholdt med foreldre og besteforeldre
 Menighetens sommer tur avholdt
 Planlegger konfirmantjubileum
 Åpen veikirke i Ranem i sommer
 Eldres dag planlegges
 Vurdere oppstart vedr. kirkegårdsutvidelse på Vik i Flatanger
 Menighetsbladet for Namsos og Fosnes. Hva med et mulig samarbeid med Namsos
kommune m/fl.
 Hva med å øke antallet samarbeidsgudstjenester. Saken forelegges prosten for uttalelse.

Meldingssaker:
Sak 000006

Postjournal for perioden 22.03.17 - 31.05.2017

Sak 000007

Fremtidig fellesrådssamarbeid - en orientering fra Overhalla

Sak 000008

Status knyttet til "Fellesrådets økonomiske situasjon"

Sak 000009

Revisjonsrapport vedr. 2016-regnskapet

Vedtakssaker:
Sak 009/17 Innkjøp av traktor med utstyr
Forslag til vedtak:
Midtre Namdal kirkelig fellesråd vedtar å avhende Toyota Dyna (kirkegårdslastebil) og erstatte
denne med traktor, henger og snøryddeutstyr til en totalkostnad på kr. 620.000,- ekskl. mva.
Tilbud fra Eik Senteret Namsos velges.
Finansiering gjennom leasingavtale.
Som en konsekvens av økt kostnad vedtas følgende budsjettjueringer
12102.43 «leie/leasing» økes med kr. 35.000,- fra kr. 110.000,- til kr. 145.000,12308.43 «vedl. utstyr» red. med kr. 13.000,- fra kr. 80.000,- til kr. 67.000,12700.43 «kjøp av tjen» red. med kr. 12.000,- fra kr. 400.000,- til kr. 388.000,12102.43 «leie/leasing» red. med kr. 10.000,- fra kr. 145.000,- til kr. 135.000,-

Vedtak:
Saken utsettes.

Enhetsleder MNSK L/R, Jan Arne Alstad presenterte tilbudet fra MNSK og gikk gjennom innholdet
i de tjenestene som tilbys for kirkelig fellesråd og menighetsrådene i Midtre Namdal.
Sak 010/17 Lønns- og regnskapstjenester
Forslag til vedtak:
Midtre Namdal kirkelig fellesråd vedtar å inngå forhandlinger med MNSK – Midtre Namdal
samkommune om lønns- og regnskapstjenester med utgangspunkt i forslag til samarbeidsavtale og
pristilbud.
Fellesrådets leder og kirkevergen gis myndighet til å sluttføre og undertegne avtalen.
Vedtak:
Midtre Namdal kirkelig fellesråd vedtar å inngå forhandlinger med MNSK – Midtre Namdal
samkommune om lønns- og regnskapstjenester med utgangspunkt i forslag til samarbeidsavtale og
pristilbud.
Fellesrådets leder og kirkevergen gis myndighet til å sluttføre og undertegne avtalen.

Annet:
 Med henvisning til meldingssak 000008 Status knyttet til «Fellesrådets økonomiske
situasjon» vedtar fellesrådet å oppnevne en komite for å vurdere fellesrådets økonomiske og
organisatoriske situasjon. Komiteen består av fellesrådets leder Tom C. Prytz, Overhalla
kommunes repr. i fellesrådet Lene Glømmen, Fosnes kommunes repr. i fellesrådet Jan Arne
Løvås og kirkevergen. Dessuten tiltres komiteen med ett medlem valgt av og blant
tillitsvalgte. For å lede arbeidet søkes bistand hos MNSK.
 Neste møte: 28.6.17, kl. 12:00

Helge Lauvsnes
Kirkeverge

