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MENIGHETSRÅDSMØTE  

Tirsdag 14. mai kl. 18.00 møterom 2 

Åpning ved Kay 

Tilstede: Per Fossing, Kay Fjell, Gro L. Bjorvatten, Per Arnt Nes, 

Gunnar Lindtveit, Kåre U. Gisletveit 

Fraværende: Irene Colbjørnsen, May-Lill Remme, Lars Marius Dalane  

 

Sak 17M/19  Godkjenning av innkalling og protokoll: 

                                    Innkalling godkjent 

                                    Protokoll godkjent 

                                   Lagt fra protokoll fra ekstraordinært menighetsrådsmøte, hvor valglista    

                                   fra nominasjonskomiteen ble godkjent.  

 

 

Sak 18M/19               Brev, referater, orientering:  

- Befaring i «stallane» med formannskapet 

 – Per Fossing informerte fra befaringen. Kan se ut til at 

kommunen ser på mulighetene for å flytte bårerom til sykehjemmet.  

- Konfirmanttur 

- Lånesøknad vedrørende lydanlegg  

– formannskapet var enige i økonomisjefens forslag om å flytte 

planlagte 200 000 fra neste års investeringsbudsjett til årets, 

slik at menigheten slipper lån. Sak blir tatt opp på 

kommunestyremøte 21. mai.   

 

 

Sak 19M/19  Gudstjenestelisten  
    

17.05 kl.11.00 Familiegudstjeneste. Offer til menighetsarbeidet. 

26.05 kl. 18.00 Gudstjeneste. Konfirmantene deltar. Offer til  

            trosopplæring. Kirkekaffe på Høgtun.  

30.05 kl.12.00 Fjellmesse. Kristi himmelfartsdag. Hovdefjell. Dåp  
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Juni 

01.06 kl. 12.00 LØRDAG Konfirmasjonsgudstjeneste. Offer til  

           menighetsarbeidet.  

02.06 kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Offer til           

            menighetsarbeidet.  

09.06 kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Pinse. Nattverd. Offer til  

            prostidiakonstillingen. 

30.06   kl.11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. 

                                    

 

 

Sak 20M/19            Kirkekaffe /konfirmantfest  
- Lede festen – forslag om May- Lill  

- Mat – kaker, is og kaffe – få folk til å bake. Maria kjøper inn resten.  

- Servering- Maria finner noen til å ha ansvar på kjøkkenet 

- Underholdning, Lene 

  

                                          Fjellheim blir leid for anledningen, da Høgtun var opptatt. Kay  

                                          ordner til stoler og bord, og koker kaffe,  

 

Sak 21M/19           Valg  
                              

                                Avgjørelser som må tas av valgstyret i forbindelse med valget:  

- Tid og sted for mottagelse av forhåndsstemmer 

 På menighetskontoret i kontortiden, mandag – torsdag 

08.00 – 15.00 

- Antall stemmesedler som skal trykkes 

 50 % av antall stemmeberettigede 

- Tid og sted for valget 

 Vegårshei kirke 8. september kl. 12.00 – 13.00 

Vegårsheihallen kl. 08.00 – 20.00 

Tangen grendehus kl. 08.00 – 20.00 

- Oppnevne stemmestyre 

 Menighetsrådet oppnevnt som stemmestyre 

- Organisering og gjennomføring av opptelling 

 Opptelling blir foretatt samme kveld som valget på et 

møterom på kommunehuset. 3-4 personer. 

- Rekruttere valgfunksjonærer 

 Kirkeverge får fullmakt til å rekruttere valgfunksjonærer 

 

 

 Sak 23M/19          Sommeravslutning menighetsrådet 
- Forslag til dato: torsdag 6. juni 

                                    

                                Neste møte blir torsdag 6. juni kl. 18.00 hos Maria.  

 

Sak 8F/19            Vurdering av lønn kirkeverge  

                              

                            Utdrag fra hovedtariffavtalen:   

                            3.4.1   Lederavlønning – øverste leder(e) 
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                              Lønn til daglig leder av fellesrådets virksomhet, jf. kirkeloven § 13, 2. ledd,                

                             og lederstillinger på tilsvarende nivå og/eller med sammenlignbart arbeids-   

                             og ansvarsnivå, fastsettes etter forhandlinger. Vurdering av lederlønninger                     

                             kan foretas en gang i året. 

 

 

                            Grunnlaget for vurderingene er ett eller flere av følgende kriterier: 

                            •Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens målrettede aktiviteter 

                            •Utøvelse av lederskap i forhold til virksomhetens mål 

                            •Betydelige organisatoriske endringer 

                            •Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft. 

 

                           Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger, kan tvisten ikke ankes.              

                           Arbeidsgivers siste tilbud skal da vedtas. 

 

                           Årslønn i dag: 450 000,-  

 

                           Kirkevergen fremlegger sine argumenter.  

 

 

Kirkeverge la frem følgende:  

                                 

Oppnådde resultater 2018 - 2019  

- Kirkekaffe etter hver gudstjeneste 

- Overskudd for menighetsrådet i 2018 

- Menighetsblad – innhold, redigering og klargjøring til utsending  

- Sosiale medier og hjemmeside 

 

 

Lønnsøkning i kommunalsektor i år ligger på kr. 15 000 ved 5 års 

ansiennitet.  

 

 

Ut i fra resultatene jeg har oppnådd fra jeg startet i jobber 1. mai 2018 

og nivået på lønnsøkningen i kommunalsektor, legger jeg ved dette frem 

et forslag om en lønnsøkning på kr 15 000 i året.  

 

Stillingskode: 4960  

Ansiennitets dato: 01.01.2014  

Nåværende årslønn: 450 000 i 100% stilling 

 

                                  

                                    Vedtak: kirkevergen på Vegårshei får en lønnsøkning på kr. 18 000 i    

                                                   100% stilling, gjeldende fra 01.05.2019.  
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Annet 

 

Frivillighetssentralen - menighetsrådet besluttet å betale kontingenten til 

Frivillighetssentralen på kr, 4000 f.o.m 2019. Kr. 2000,- blir gitt fra menighetsrådet og kr. 

2000,- fra fellesrådet.  

 

Bårerommet – avventer for å se hva kommunen beslutter angående bårerommet. Dersom det 

ikke blir flyttet, må noe gjøres. Da bør vegger og gulv males, og det bør opp et forheng 

fremfor kjøle.  


