PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE
Tirsdag 8. juni kl. 18.00 på Høgtun
Tilstede: Ingeborg Karine Dale Haugenes, Jorunn Myre, Kjetil Myren, Simen Hommelsgård,
Gunnar Lindtveit, Hilde Øverland, Torvild Selås, Jakob Einar Olimstad, Eirik Hodnemyr
Ikke tilstede: Trond Lunder

Sak 22M/21

Godkjenning av innkalling og protokoll

Godkjent, med noen saker lagt til under eventuelt.
Godkjent uten merknader.

Sak 16F/21
-

Orientering

Postliste – eventuelle kommentarer/spørsmål (vedlegg 1) Ingen kommentarer.
Det vil bli ringt i kirkeklokkene 22.juli fra kl.12.00 – 12.05

Sak 17F/21

Felle gran ved kirka

I forbindelse med arbeidet Som Haugsjå AS har med ny gang- og sykkelsti ved kirka, har
spørsmålet kommet opp om fellesrådet bør betale Haugsjå om å felle den store grana som står
ved den ytterste muren. Kostnad for dette arbeidet blir lagt fram på møtet, da dette ikke
foreligger for øyeblikket.
Da treet virket til å være i god stand og ikke utgjør noen fare eller ulemper for kirkebygg eller
kirkegård, vil ikke treet bli felt på nåværende tidspunkt.

Sak 18F/21

Informasjon fra møte med kommunen

27.mai møtte AU for Fellesrådet i et møte med kommunen. Har ble det tatt opp sak om orgel,
maling av kirke, ettergivelse av gjeld og driftsbygning (Se referat fra møtet).
Orgelkomiteen må legge frem et konkret og gjennomarbeidet tall for nytt orgel, som skal
legges frem i fellesrådets behovsplan til høsten.
Fellesrådet må også legge frem hvilke behov det er i forbindelse med en
driftsbygning/garasjebygg.
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Eventuelt
Lønn vikariat
Jeg viser til hyggelig intervjusamtale i går, og til telefonsamtale nå nettopp, og bekrefter med
dette at jeg ønsker å takke ja til vikariatet som trosopplærer og menighetssekretær, forutsatt at
lønna blir justert litt opp.
På intervjuet ble det nevnt en minstelønn på 430 000 kr i full stilling. Som lærer med
tilleggsutdanning og full ansiennitet vil jeg i full stilling ha en årslønn på 578 600 kr. Jeg vil
selvsagt ikke kreve noe i nærheten av den lønna her, men mener at det vil være rimelig å
kunne kreve litt mer enn minstelønn.
Jeg ønsker at årslønna blir satt til 460 000 kr i full stilling, og takker ja til stillingen dersom
dette innfris.
I en 75 % stilling vil forskjellen på 430 000 kr og 460 000 kr i årslønn utgjøre 22500 kr. På ti
måneder, som er tiltenkt tid på dette vikariatet, betyr lønnskravet mitt totalt kun 18750 kr mer
før skatt enn det en årslønn på 430 000 ville ha gitt. Dette mener jeg er et moderat krav. Jeg
har valgt å ikke kreve mer blant annet fordi jeg er personlig engasjert i menigheten.
Jeg nevner også at dersom jeg får tilbud om dette vikariatet, så har jeg anledning til å starte 1.
august.
Med vennlig hilsen
Gro Anita Nærestad
Vedtak: Gro Anita Nærestad blir ansatt som vikar i stillingen som menighetssekretær og
trosopplærer med 460 000 kr i lønn.

Benk i kirka
De forreste benkene i kirka er nå flyttet, og plassert i korset der de løse kurvstolene sto
tidligere. Etter å ha flyttet på disse ble behovet for å flytte «skilleveggene» tydeligere. Dersom
disse blir flyttet blir utsende mer naturlig, det blir også plass til å få benken helt av teppet som
ligger i midtgangen. Se bilder.
Ikke full enighet som hva som bør gjøres, men bestemt at det søkes om og at det tas stilling til
når man har fått svar på søknaden.

Sak 23M/21

Gudstjenesteliste

Juni
13.06 kl.11.00 Gudstjeneneste. Nattverd. Offer til menighetsbladet. (Kjetil er kirkevert)
Juli
04.07 kl.11.00 Gudstjeneste. Dåp. Nattverd. Offer til Stiftelsen Skjærgårds.
25.07 kl.11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.
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August
15.08 kl.11.00 Gudstjeneste. Offer til misjonsprosjektet.
29.08 kl.11.00 Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok. Offer til søndagsskolen.

Sak 24 M/21

Gudstjenesteutvalg

Det har den siste tiden ikke vært noe gudstjenesteutvalg, og dette er nå ønskelig å få på plass
igjen. Hvem kan tenke seg å sitte i dette utvalget, og hvilke andre personer kan spørres om å
være med?
Det settes ned et utvalg som har som hovedoppgave å håndtere det musikalske livet i
menigheten. Det blir møte i utvalget to ganger i halvåret, hvor man ser på gudstjenestene litt
frem i tid. Sokneprest og organist sitter automatisk i utvalget. Menighetsrådsleder blir med nå
i starten, men håpet er å få med én til to personer fra menigheten.

Eventuelt
Det søkes om midler fra fylkeskommunen til arbeidet med inkludering i bygda.
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