Den Norske Kirke
Fosnes Kirkekontor
7856 Jøa
tlf.: 934 65 901
e-post: gunn-aagot.leite@fosnes.kommune.no

PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE
I Dun kirke tirsdag 22. jan. kl. 18.15
Tilstede: Solfrid Sjølien, Idar Prestvik, Ingebrigt Leite, Toril O Holthe, Hilde
Lundquist, Sissel Eid
Forfall: Egill Vatne, Joar Kolbjørn Reppen, Asgeir Tranås
VEDTAKSSAKER
Sak 1/2019 Godkjenning av protokoll fra siste møte og innkalling til møte i dag
Vedtak:
Godkjent.

Sak 2/2019 Budsjett 2019
Jeg venter fortsatt på et oppsett fra Regnskap som viser både regnskap for 2018 og
budsjett for 2019. Jeg sender ut det så fort jeg får det.
Fosnes menighetsråds budsjett er forholdsvis oversiktlig, men likevel krevende å få i
balanse. Inntektene er hovedsaklig ofringer til menighetsarbeidet, tilskudd fra
fellesrådet og noe betaling fra deltakere som konfirmanter og konfirmantjubilanter. De
siste åra har menighetsrådet arrangert basar for å få budsjettet til å gå i hop.
Man har også en tradisjon for ikke å arrangere basar når det er valgår, og da heller
bruke av disposisjonsfondet for å få budsjettet i balanse.
Følgende er ikke med i dette budsjettforslaget:
- Evt. honorar til redaksjonsmedlem i Menighetsbladet
- Restaurering av messehagelen
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar det framlagte budsjettet for 2019 med de endringer som kom i
møtet. Underskudd på kr 20.000 dekkes inn av disposisjonsfondet.

Sak 3/2019 Kirkevalget 2019
Det er valgår igjen. Det er vanlig at menighetsrådet fungerer som valgstyre, men det
må velges en leder for valgstyret.
Så skal det settes ned en nominasjonskomité som ganske snart må starte arbeidet med
å lage kandidatliste. Komitéen må også ha en leder.

Frist for ferdig listeforslag er 30. april.
Vedtak:
Toril O Holthe velges som leder i valgstyret.
Til nominasjonskomité ble følgende valgt: Sissel Eid, Solfrid Sjølien og Toril O Holthe.
Toril ble valgt som leder.

Sak 4/2019 17. mai- gudstjenesta
Ny runde på tid og sted for gudstjenesta 17. mai.
Etter noen runder og ulike forslag på plassering av denne gudstjenesta, foreslås det å
arrangere et åpent møte. Vi bør få med noen fra 17. mai-komiteen, sentrale folk i
kulturlivet og andre med meninger og meningers mot sammen med menighetsrådet. Vi
har alt å vinne på å skape eierskap til denne gudstjenesta.
Tid og sted?
Vedtak:
Menighetsrådet inviterer til et åpent møte i foajeen i Fyret tirsdag 5. feb. kl. 18.15.

Sak 5/2019 Menighetens årsmøte 2019
I alle menigheter skal det avholdes et menighetsmøte der årsrapport, regnskap,
arbeidsprogram og budsjett legges fram til orientering. Dette kalles årsmøte sjøl om
det ikke er noen valg eller vedtak lagt til møtet. Møtet er heller stedet for debatt om
planer og prioriteringer.
De siste åra har man i Fosnes lagt dette inn i en menighetskveld med et tema, servering
og utlodning.
Hva ønsker man å gjøre i år? Og hvor vil man ha møtet? Datoen er satt til tirsdag 12.
mars.
Ved et par anledninger har menighetsrådet overrakt en hilsen til noen medarbeidere
som har gjort en særlig innsats i menigheten. Første gang til tre eldre, trofaste par,
andre gang til frivillige ledere i barne- og ungdomsarbeidet gjennom ei årrekke. Asgeir
Tranås har fått for sitt arbeid med lydanlegget i Dun kirke og mange musikkoppdrag.
Åge Ivar Dille og Arnfinn Leirbekk har fått for arbeidet med kapellet på Fosnes. Åsa
Skjærvik Tranås har fått for mangeårig revisorjobb.
Er det noen menighetsrådet synes fortjener en oppmerksomhet nå?
Vedtak:
Menighetskveld med årsmøte flyttes til onsdag 13. mars kl. 19.15 på Dun bedehus. Vår
nye prost, Håkon Olaussen, blir med og holder et innlegg om det å være kirke i dag.
Det kjøpes inn og smøres opp. Nærmere detaljer tas opp på neste møte.
Anlaug Skjærvik og Brynjar Gevik fortjener en oppmerksomhet, men det passer bedre å
overrekke den på kulturgudstjenesta på Dalheimen.

Sak 6/2019 Honorar redaksjonsmedlem i Menighetsbladet
Vi hadde opp en sak i juni 2018 angående honorar til Anne-Lill Newermann som er vårt
medlem i redaksjonen til Menighetsbladet. Menighetsrådet vedtok da å honorere henne

med kr 5.500 pr år. Hun hadde ikke tatt med i beregninga at hun ville bli trukket skatt,
og nå har hun høynet beløpet til kr. 8.000 for å fortsette. Se vedlegg.
Menighetsrådet får valget om man ønsker å honorere henne slik for innsatsen, eller
finne en annen representant til redaksjonen.
Det er ikke lett å finne noen til dette vervet, men diskusjonen hvorvidt det er rett å
honorere denne jobben i forhold til all annen frivillig innsats i menigheta tas et skritt
videre.
Vedtak:
Menighetsrådet opprettholder vedtaket fra 2018 om kr 5.500 i honorar. Hvis Anne-Lill
Newermann går inn på dette, justeres budsjettet i henhold til det.

Gunn Ågot Leite
For Fosnes menighetsråd

