Den Norske Kirke
Fosnes Kirkekontor
7856 Jøa

tlf.: 934 65 901

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

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE
I Salen kapell tirsdag 31. okt. kl. 18.30
Tilstede: Hilde Lundquist, Torill Holthe, Ingebrigt Leite, Joar K. Reppen, Idar Prestvik
og Egill Vatne
Forfall: Asgeir Tranås, Sissel Eid og Solfrid Sjølien

VEDTAKSSAKER
Sak 34/2017 Godkjenning av protokoll fra siste møte og innkalling til møte i dag
Vedtak:
Protokoll fra siste møtet ble godkjent uten merknader

Sak 35/2017 Kartlegging behov for belysning i kirkene
Kirkevergen ønsker oversikt over behov for belysning i kirkene.
Dette kan dreie seg om ulike rom i kirka eller deler av rom. Det kan være manglende
belysning, uhensiktsmessig belysning, dårlig belysning eller andre ting som har med
belysning å gjøre.
Utvendig belysning kan også tas med.
Menighetsrådet bes om å tenke gjennom behovet og samle tilbakemeldinger fra ansatte,
og melde tilbake til kirkevergen. Menighetsrådet skal ikke vurdere/overprøve behov
som meldes fra ulike stillinger, men kun rapportere.
På dette møtet gjøres ei vurdering av belysninga i Salen kapell, og så gjøres tilsvarende
i Dun kirke på novembermøtet.
Vedtak:
Menighetsrådet ønsker at kirken må flombelyses mot sør-vest veggen, og
menighetsrådet mener at trappen ved inngangsdøren må få bedre belysning, særlig
nederste del av trappen.

Sak 36/2017 Valg av leder og nestleder
Menighetsrådet velger hvert år leder og nestleder. Den som ett år har vært leder, kan
unnslå seg valg for det følgende år.
Vedtak:
Toril Holthe og Ingebrigt Leite gjenvelges som henholdsvis leder og nestleder for ett
år.
Sak 37/2017 Evaluering av menighetsbasaren
Årets menighetsbasar ble et trivelig arrangement og ga solid uttelling med kr 22.761,-.
Mens ting er friskt i minne, kan det være lurt å merke seg suksessfaktorene og
eventuelle ting som kan forbedres.
Vedtak:
- Positivt at basaren legges til lørdag formiddag
- Fordel å sitte på butikkene og selge lodd, men helst på 2 påfølgende lørdager
- Fint med underholdning
- Det var mange gevinster
- Prøve å unngå «kollisjon» for fremtiden. Denne gangen var det samtidig
menighetsbasar på Otterøya og 4-6 åringene i Fosnes møtte kirken

Ellers:
Menighetsrådet hadde en god og nyttig forberedende meningsutveksling om saken om
ressursfordeling i Nidaros bispedømme. Saken vedtaksbehandles på menighetsrådets
neste møte, den 21. november
Møtet slutt
Ref.: Egill Vatne

