Hidra menighetsråd
Anna Wahlsgt 5
4400Flekkefjord
Hidra, 12.02.17

Referat fra møte i Hidra menighetsråd

Tid: Tirsdag 24. jan. 2017 kl. 19.00
Navn
John Eivind
Marstad
Oddrun Forland
Rudrud
Svein Harald
Olsen
Alf Inge
Staabystrand
Inger
Thorkildsen
Reidun
Sundtjønn
Ulland

Sted: Vallåsbakken 80A

Funksjon
Leder

Innkalt Møtt Navn
X
X Julia Ann
Engstrand
Nestleder
X
X Anne Britt Reistad
Sekretær

Bevertning: Anne Britt

X

X

X

X

X

X

X

X

Funksjon
Sokneprest
1. vara

Sara K Løvik
Larsen
John Hansen

2. vara

Ingunn Urdal
Jørgensen
Monica Hansen

4. vara

Innkalt Møtt
X
X
X

X

3. vara

5. vara

Innledning: Oddrun

ORIENTERINGER:
Status orgelprosjekt og konsert-/arrangementsplaner i regi av orgelkomiteen:
- Prosjektkomite er etablert og forberedelser til anbudspapirer er i gang.
- Planlagt konsert i sommer – dato ikke bestemt – slutten av juli/begynnelsen av aug.
- Mulig konsert i forbindelse med påsken.
- Status på innsamlingen er nå ca. 571.000 kr.
Saker fra Fellesrådet - status belysning av kor/alter og dataskjerm
- Belysning av kor/alter er godkjent av fellesrådet.
- Dataskjerm for prest og klokker ble ikke godkjent av fellesrådet.
Trosopplæringsplanen er godkjent av biskopen.

REFERATSAK
-

Prosjektkomite for anskaffelse av nytt orgel er etablert og har hatt sitt første møte for å
forberede utsendelse av anbudspapirer. Fra menigheten er Eivind Marstad, Svein Harald
Olsen og Kari Steinberg Johansen. I tillegg er kirkeverge Stein Rafoss, organist Geir
Kalleberg og konsulent Martin Pearson. I tillegg vil en av kommunens prosjektledere bistå
med merkantil hjelp og kvalitetssikring mht. det formelle rundt anbudsprosessen.

-

SAKSLISTE:
Sak 1/2017 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat fra møte nr. 7 – 23. nov 2016
Sak 2/2017 Regnskap 2016
Sak 3/2017 Budsjett 2017
Sak 4/2017 Årsmøte/årsfest
Sak 5/2017 Mandat for trosopplæringsutvalget
Sak 6/2017 Søknad fra NMS om samarbeid
Sak 7/2017 Høring – Ordning for bispeutnevnelser
Sak 8/2017 Høring - opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i Den norske kirke
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-

Sak 9/2017 Medarbeidersamling
Eventuelt

Sak 1/2017 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Forslag til vedtak:
Møteinnkalling av 17. jan. 2017 godkjennes
Referatene fra møte 23. nov. 2016 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Sak 2/2017 Regnskap 2016
Foreligger ikke ennå – saken kommer opp senere.

Sak 3/2017 Budsjett 2017
Forslag til budsjett ble gjennomgått og justert noe.
Se vedlegg.

Sak 4/2017 Årsmøte/årsfest
Menighetens årsfest/årsmøte avholdes innen utgangen av mars.
Forslag til vedtak:
Menighetens årsmøte avholdes søndag 19. mars etter gudstjenesten som starter kl. 16.30.
Program: Årsmelding, regnskap og kveldsmat.
Tema som kan tas opp som samtale i årsmøtet: Hvordan få flere til å gå på gudstjenestene?
Eivind har hovedansvar for årsmøtet og trekker inn hjelpere etter behov.
Enstemmig vedtatt.

Sak 5/2017 Mandat for trosopplæringsutvalget (ref. sak 3/2016)
Forslag til mandag for trosopplæringsutvalget var sendt ut som vedlegg til sakslista.
Forslag til vedtak:
MR godkjenner forslag til mandat for trosopplæringsutvalget.
Enstemmig vedtatt.

Sak 6/2017 Søknad fra NMS om samarbeid
Søknad fra NMS om samarbeid med arrangementer i kirka. Søknaden var sendt ut som
vedlegg til sakslista.
Forslag til vedtak:
MR vil inngå et samarbeid med NMS ved å dekke annonseutgifter og bidrag til reiseutgifter i
forbindelse med «Fredagskvelder» i Hidra kirke.
Enstemmig vedtatt.
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Sak 7/2017 Høring – Ordning for bispeutnevnelser
I møtet ble det orientert om høringsbrev angående ny ordning for bispeutnevnelser.
Alternativene ble drøftet, og MR besluttet å gi en uttalelse om saken.
Forslag til vedtak:
1. Hidra MR går inn for en ren valgordning.
2. Hidra MR går inn for en ordning med tilsetting i et særskilt tilsettingsorgan
3. Hidra MR går inn for en ordning med tilsetting i Kirkerådet.
Vedtak:
Forslag 1 med ren valgordning ble vedtatt med 5 stemmer.
Forslag 2 med tilsetting i et særskilt tilsettingsorgan fikk 2 stemmer.
Kommentar: Eivind lager forslag til uttalelse på bakgrunn av vedtaket. Forslaget sendes på
høring til alle i MR, med mulighet for kommentarer/innspill.

Sak 8/2017 Høring - opprettelse av Samisk kirkelig valgmøte i Den
norske kirke
Vi må ta stilling til om og eventuelt hvordan vi skal behandle dette.
Forslag til vedtak:
MR ønsker ikke å uttale seg om denne saken.
Enstemmig vedtatt.

Sak 9/2017 Medarbeidersamling
Det avholdes medarbeidersamling for ansatte og frivillige i menigheten.
Forslag til vedtak:
Komite for medarbeidersamlingen: Alf Inge, Reidun og Oddrun
Forslag til dag: Tirsdag 28. mars
Sted og tid: Kirkehamn bedehus kl. 19.00.
Enstemmig vedtatt.

Sak 10/2017 Søknad om disponering av kirke til konsert
Søknad fra Leif Arne Ulland om å leie kirka til konsert i forbindelse med feiring av 70 års dag.
Konserten vil være åpen for alle.
Forslag til vedtak: Leif Arne Ulland får låne kirka til konsert søndag 2. juli kl. 16.00.
Enstemmig vedtatt.

Svein Harald Olsen
Sekretær i Hidra MR
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