DEN NORSKE KIRKE
Kirkevergen/Daglig leder
Hammerfest sogn

Hammerfest 23. september 2016

REFERAT FRA MØTE I HAMMERFEST MENIGHETSRÅD
TIRSDAG 23. FEBRUAR 2016.

Tilstede:

Pål Blix-Johansen, Hans Arne Dahl, Hans M. Ellingsen, Berit R. Oskarsen,
Seija K. Piri, Even H. Lund, Wenche Britt Enochsen, Knut H. Karlsen og
sokneprest Jon Atle Birkeland.
Prost Arve M. Marthinsen var til stede under hele møtet.

Forfall:

Gyri Krogh.

Kopi:

Alle møtedeltakerne, Gyri Krogh, vararepresentantene, prost, revisjonen,
kirkelig administrasjonsutvalg, ordfører, rådmann, bispedømmekontoret og
arkivperm i kirkekontorets ekspedisjon for offentlig innsyn.
Svein M. Sivertsen

Referent:

SAKSLISTE FOR HAMMERFEST MENIGHET
Etter at møtet var åpnet orienterte Jon Arne Tandberg om situasjonen til
asylantene som bor i Rypefjord kirke. Jon Arne forlot møtet straks han
var ferdig.
Ved møtes begynnelse ble det meldt inn en sak av Hans Arne Dahl. Han
ønsket at sak MR 03/16 behandles på nytt da det manglet et vedlegg til
saken sist den ble behandlet av MR.
Ny sak MR 15/16 Ny behandling av sak MR 03/16
Sak MR 08/16
Vedtak:

Godkjenning av protokoll fra møtet den 19. januar 2016.
Protokollen godkjent.

Sak MR 09/16

MR vedtok at saken er unntatt offentligheten. Søknad om
å få sette opp en minneplate i Hammerfest over en person
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Vedtak:

Sak MR 10/16

Vedtak:

Sak MR 11/16

Vedtak:

Sak MR 12/16

Vedtak:

Sak MR 13/16

Vedtak:

som er gravlagt på en annen kirkegård utenfor kommunen. I
gravferdlovens § 21 står det: Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at
navn på person påføres gravminnet på en eksisterende grav et annet sted
enn der vedkommende er gravlagt. Navnet må da fjernes fra det
opprinnelige gravminnet. I dette tilfellet er det ikke planlagt å fjerne
navnet fra det opprinnelige gravminnet.
Viser til gravferdslovens § 21. MR kan ikke gi tillatelse til å få sette opp
en egen minneplate. MR sa seg villig til å hjelpe til dersom de ønsker
å gå videre med saken.
Maria Arrendondo og Torstein Sødal søker om å få leie Hammerfest
kirke til konsert den 22.september. De har vært i kontakt med
Hammerfest blandede kor, de vil stå som arrangør av konserten.
MR sa ja til søknaden. Leie av kirka er 10 % av inntektene, min
kr.1.000,- AU skal godkjenne programmet.
Godtgjørelse til redaktør og ansvarlig for montasje/layout av
menighetsbladet. Sokneprest Jon Atle Birkeland fratrådte under
behandlingen av denne saken.
Redaktør og ansvarlig for montasje/layout får kr. 10.000,- hver i årlig
godtgjørelse.
Menighetshus i Hammerfest. Det må settes ned en arbeidsgruppe som
får i mandat å se på muligheten for å få bygd et menighetshus i
Hammerfest.
MR valgte en arbeidsgruppe som består av Even Lund, Jon Atle
Birkeland og Seija K. Piri. Even Lund valgt til leder. Deres mandat blir
å utarbeide et forslag til forprosjekt med kostnadsramme.
Betalingsterminal til Hammerfest kirke. Kirkevergen sjekker ut
muligheten for en betalingsterminal. Orientering kommer
på menighetsrådsmøtet.
Det jobbes videre med saken. Kirkevergen sjekker ut betalingsterminal
og andre løsninger.

Sak FR 14/16
Vedtak:

Fastsetting av regnskap og årsmelding. Gjennomgang ved kirkevergen.
FR hadde ingen merknader til årsmeldingen og regnskapet. Årsmelding
og regnskap sendes over til Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS.

Sak MR 15/16

Plan for kirkemusikk i den Norske kirke. Ved behandling av denne sak
den 19. januar, MR 03/16 manglet det et vedlegg til saken. Dette
vedlegget fikk alle utlevert til MR i dag. Leder beklaget at vedlegget
ikke var med da saken ble behandlet sist. Saken ble gjennomgått på
nytt. Det kom ingen forslag til endringer av de som ble valgt den
19. januar 2016.
Vedtak av 19. januar i sak MR 03/16 blir stående.

Vedtak:
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Ref. saker:

-

Handicaptoalett i våpenhuset. Det jobber med å få
finansieringen på plass.
Økonomi vedr. asylantene i Rypefjord kirke. Kirkevergen
orienterte. MR må fortsatt støtte de økonomisk.
Ny bru og parkeringsplass i Fjordadalen. Arbeidet starter opp til
høster
Reguleringsplan Fjordadalen. Rambøll jobber med den.
Takkebrev vedr. ofringer.
Menighetens årsmøte for 2015 blir torsdag 12. mai kl. 19.00.
Fasteaksjon er i år 15. mars. Ønske om at flest mulig fra MR
stiller opp.
Konfirmasjonsdatoer i år er 05. 07. og 08. mai.
Kirkekaffen videreføres slik den er nå. Kirkevergen sender ut ny
turnusliste.
Lokal grunnordning. Innspill sendes til Jon Atle Birkeland.
Avholdt kurs i Lakselv for nye MR. De fra MR som var i
Lakselv var meget fornøyd med opplegget.
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