Den Norske Kirke
Fosnes Kirkekontor
7856 Jøa

tlf.: 934 65 901

e-post: gunn-aagot.leite@fosnes.kommune.no

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE
I Dun kirke torsdag 8. juni kl. 18.15
Tilstede: Ingebrigt Leite, Toril O Holthe, Solfrid Sjølien, Hilde Lundquist.
Forfall: Joar Kolbjørn Reppen, Asgeir Tranås, Idar Prestvik, Egill Vatne, Sissel Eid.

VEDTAKSSAKER

Sak 19/2017 Godkjenning av protokoll fra siste møte og innkalling til møte i dag
Vedtak:
Godkjent.

Sak 20/2017 Årsregnskap 2016
Vi har fått regnskapet tilbake fra revisor. Hun har et par kommentarer om et
manglende offerbilag og ei feilføring, men konkluderer med at årsregnskapet er
utarbeidet i samsvar med gjeldende regler og etter god regnskapsskikk.
Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 5.633. Dette foreslås avsatt til
disposisjonsfondet.
Vedtak:
Regnskapet godkjennes.
Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 5.633. Dette avsettes til disposisjonsfondet.

Sak 21/2017 Menighetsrådets møteplan høsten 2017
Møteplan for høsten bør settes, og Hilde Prest kan følgende tirsdager:
15. eller 22. eller 29. aug.
19. eller 26. sept.
17. eller 31. okt.
21. eller 28. nov. eller 5. des.
Vedtak:
Tirsdag 29. aug. kl. 18.15
Tirsdag 19. sept. kl. 18.15
Tirsdag 31. okt. kl. 18.15
Tirsdag 21. nov. kl. 18.15

Sak 22/2017 Lydutstyret til menigheta
Til sammen har gospelkoret og menighetsrådet anskaffet en god del lydutsyr til kirka.
Dette er det lite kontroll på, og det viser seg at en del utstyr er på avveie. Det er snart
gjort at dette skjer ved rydding etter arrangement der flere ak tører stiller med
utstyr.
Det må ryddes i utstyret, lages oversikt over hva vi har, og alt utstyr må merkes.
Hvis det er mulig må utstyr på avveie oppspores og bringes tilbake. Det må også lages
system på utlån av materiellet.
Gospelkoret BraNok har for øvrig vedtatt å legge ned, og ifølge statuttene tilfaller
utstyret Fosnes menighet. Det er naturlig å tenke at innkjøp av evt. kasser til
oppbevaring av utstyr finansieres av BraNoks konto.
Er det noen som kan ta ansvaret for denne oppgaven?
Vedtak:
Saken utsettes.

Sak 23/2017 Konfirmantkontingenten
De siste åra har det kostet 600 kr å være konfirmant i Fosnes menighet. For dette
beløpet får konfirmantene Konfirmantbibelen(ca 250,- kr), Kristuskransen(ca 60 kr),
leiropphold(ca 600 kr) og pølse med brød eller anna servering på hver samling. På leiren
har de betalt 100-200 kr i reisepenger i tillegg.
Undertegnede har aldri regnet sammen de totale utgiftene på konfirmantarbeidet, men
det er klart at hver konfirmant sponses med flere hundre kroner.
Er det naturlig at kontingenten økes eller skal man ta hensyn til barnefattigdommen i
Fosnes og holde prisen nede? Sammenlignet med nabomenighetene ligger vi ganske likt
eller litt under i pris. Noen menigheter praktiserer frivillig leir, og at bare leiren da
kommer på en liten tusenlapp. Vi har obligatorisk leir, og det taler for å holde prisen
lavere.
Human-Etisk Forbund tar 2000 kr for medlemmer og 3300 kr for ikke-medlemmer som
vil konfirmeres humanistisk.
Vedtak:
Fra og med konfirmantåret 2017/2018 økes konfirmantkontingenten i Fosnes menighet
til kr. 800. Reisepenger til leiren kommer i tillegg.

Sak 24/2017 Avskjedsgave til biskop Tor Singsaas
Menighetsrådet kan drøfte om man vil gi en gave i forbindelse med Biskop Tor Singsaas’
avskjed. Biskopen har gitt uttrykk for at hvis noen ønsker å gi en gave i denne
forbindelse, vil han sette pris på en gave til trosopplæring i Saemien Åålmege(Samisk
menighet i sørsamisk område).
Vedtak:

Fosnes menighetsråd gir kr 1.000 til trosopplæring i Saemien Åålmege(samisk menighet
i sørsamisk område)

Sak 25/2017 Sommerens gudstjenester
En gjennomgang av sommerens gudstjenester for å vite at ting og folk er på plass.
- Søndag 11. juni kl. 11.15 på Museumshaugen. Skaperverkets dag. Hilde og Ekko.
Kaffesalg v/Kjelrun Skjærvik, Ella Marit Lassemo m.fl.
- Søndag 2. juli kl. 11.30 på Elvalandet, ved skihytta. Hilde og Irena. Kaffesalg?
Asgeir vet mer.
- Lørdag 29. juli kl. 15.00 olsokgudstjeneste på Fosnes. Prest Britt Karin Theimann
og organist Irena. Kaffeservering v/menighetsrådet. Gunn Ågot bestiller
oppskåret Waleskringle. Sissel Eid tar ansvar for servering og kaffekoking.
- Søndag 20. aug. kl. 11.15. Konfirmantjubileum i Dun kirke. Hilde og Irena. Sissel
er kirkevert og tekstleser. Toril ansvarlig for enkel kirkekaffe i kirka. Solfrid
ansvarlig for kjøkkenet på bedehuset. Gunn Ågot har bestilt bedehuset, Kalle til
busstur og Kikki som guide. Kaker? Dekking/pynting?
Gunn Ågot kan handle inn.
Vedtak:
Hild Tove spørres om å bake bløtkaker til konfirmantjubileet mot betaling.
Solfrid og Ingebrigt dekker og pynter.
Solfrid og Jorunn Dille styrer kjøkkenet.
Kaffesalget 2. juli er ikke helt avklart.
Resten som beskrevet ovenfor.

KOMMENTARER TIL NOEN MELDINGSSAKER
- Bygdedag på Seierstad søndag 30. juli. Vil menighetsrådet bidra med noe? Nei.
- Basarinfo. Menighetsbasar på Dun bedehus lørdag 23. sept. kl. 12.00.
- Salmekveld i oktober? Muligens tirsdag 24. okt. Asgeir jobber med saken.
- Offermåte på konfirmasjonsgudstjenesta. Tas opp ved utgangen.

Gunn Ågot Leite
For Fosnes menighetsråd

