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Sted: Hidra kirke

Regnskap for 2016 er revidert og godkjent
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Sak 1/2017 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Sak 12/2017 Høring: Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og
Kirkemøtet
Sak 14/2017 Program for høsten
Sak 17/2017 Nytt orgel – garanti
Sak 18/2017 Skalldyrtreff
Eventuelt

Saksgrunnlag:
Sak 1/2017 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat
Forslag til vedtak:
Møteinnkalling av 5. juni 2017 godkjennes
Referat fra møte 2. mai 2017 godkjennes.

Vedtak: Innkalling av 5. juni og referat fra 2. mai godkjennes.

Sak 12/2017 Høring: Forslag til nye regler for valg av menighetsråd,
bispedømmeråd og Kirkemøtet
Forslagene berører primært valg til bispedømmeråd og kirkemøte. Høringsfristen er 14. juni
2017. En redaksjonskomite bestående av Oddrun og Eivind har behandlet
høringsforslaget.En problemstilling dreier seg om direkte eller indirekte valg. Det foreligger
tre forslag:
• Videreføring av dagens ordning (Mulighet for bispedømmet til å velge en kombinasjon av
direkte og indirekte valg)
• Direkte valg på alle leke medlemmer
• Kombinasjonsvalg i alle bispedømmer.
Det viste seg vanskelig å forene ulike hensyn ved behandling av denne problemstillingen.
Vi ønsker at medlemmene skal gis en opplevelse av tilhørighet til Kirken. Direkte valg kan
bidra til dette. Samtidig kan direkte valg til bispedømmeråd og Kirkeråd favorisere
kirkepolitikere mer enn menighetsbyggere, og dermed skape større avstand mellom
menighetene og de øverste styringsorganene. Soknet er grunnenheten i Den norske kirke.
Dette taler for at menighetsrådene bør ha en sterkere innflytelse på sammensetningen av
bispedømmeråd og Kirkemøte, enn de vil få ved kun direkte valg. Vi anbefaler derfor
kombinasjon av direkte og indirekte valg i alle bispedømmer (3. strekpunkt).
En annen problemstilling dreier seg om flertalls- eller forholdstallsvalg, i realiteten hvordan
det skal legges til rette for ulike lister/partidannelser. Her foreligger også tre forslag:
• Videreføring av dagens ordning (Nominasjonskomite setter opp en bredt sammensatt
liste, men det er åpning for også å stille alternativ liste)
• Ordning med nominasjonskomiteens liste og andre lister – samtidige frister
• Ordning med utgangspunkt i flere selvstendige lister.
Alternativet med flere selvstendige lister ble raskt lagt til side som vanskelig å få til å fungere
på en tilfredsstillende måte. Vi ønsker en bredt sammensatt liste satt opp av en ansvarlig
nominasjonskomite. Vi anbefaler samtidige frister for å få mest mulig like vilkår for ulike lister.

Forslag til vedtak
Direkte valg/indirekte valg til bispedømmeråd/kirkemøte:
• Hidra menighetsråd ønsker en felles ordning for valg til bispedømmeråd/kirkemøte

•

Hidra menighetsråd ønsker en fast ordning med kombinasjonsvalg (direkte- og
indirekte valg) i alle bispedømmer
Valglister til bispedømmerådsvalg/valg av kirkemøte:
• For å sikre en bred representasjon i bispedømmeråd/kirkemøte ønsker Hidra
menighetsråd en valgordning hvor det skal oppnevnes en felles nominasjonskomite
• Andre gruppering kan stille liste, dersom de ønsker det. Alle listeforslagene har
samme innleveringsfrist som nominasjonskomiteen.

Enstemmig vedtatt

Sak 14/2017 Program for høsten
Gudstjenesteutvalget har satt opp gudstjenesteplan for høsten.
Orgelkomiteen har laget arrangements-/konsertplan.
Dette presenteres i møtet av hhv Julia og Svein Harald.
Oppsummering:
Orgelkomiteen står for konsert i kirka i juli og november og legger til rette for konsert med
gruppe fra Sokndal i september. I tillegg deltar menigheten med stand på skalldyrtreffet i juni
med fokus på innsamling av midler til orgelet. Svein Harald har ansvar for denne standen.
Justert gudstjenesteliste sendes ut som eget vedlegg.

Sak 17/2017 Nytt orgel – garanti
Nytt orgel til Hidra kirke er forutsatt finansiert ved at: kommunen bevilger kr.1.500.000,-, samt
at innsamlede midler fra orgelkomiteen bidrar med kr 900.000,- og at fellesrådet tar ansvar
for innkjøpet og salderer prosjektet med en antatt kostnad på kr 400.000,-.
Mva-refusjon utgjør kr 700.000,- dersom totalkostnad blir kr 3.500.000,- inkl mva.
Kommunens bevilgning er forutsatt at det finnes kr 750.000,- i innsamlede midler pr
01.11.2017. Tilbudsfrist er 15.juni og det er satt at kontraktsdato senest er 15.okt 2017.
Fellesrådets prosjektkomite ved kirkevergen ber Hidra menighetsråd gi en garanti innen
15.06.2017 om at orgelkomiteens innsamlede midler minimum er kr 750.000,- pr 01.11.2017.
Garantien kan gis i form av et møtevedtak.
Det er pr 19. mai samlet inn ca. kr 630.000.

Forslag til vedtak
Hidra menighetsråd garanterer at saldo på innsamlingskonto for nytt orgel vil være minimum
kr 750.000 pr 1. nov. 2017, ved at eventuell underdekning overføres fra menighetsrådets
disposisjonsfond.

Enstemmig vedtatt

Sak 18/2017 Skalldyrtreff
Menighetsrådet har i år ansvar for å organisere kafe-utsalget i forbindelse med skalldyrtreffet
24. juni. Vedlagt er navneliste og vaktliste brukt i fjor. Praktisk info og ulike oppgaver drøftes
på møtet.

Vedtak:
Reidun tar ansvar for spørsmål om lapperøre og vaffelrøre.
Eivind tar kontakt med hovedkomiteen for skalldyrtreffet for å sjekke hva menigheten skal ha
ansvar for og kontakter ulike hjelpere basert på lister fra i fjor.

Eventuelt

