DEN NORSKE KIRKE
Hammerfest menighet

Møtebok for Hammerfest menighetsråd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

05.03.2019
kl. 13:30
Kirken (Kirkestua)

Tilstede:
Hans Arne Dahl, Seija Piri, Even Lund, Hans M Ellingsen, Pål Blix Johansen, Wenche Britt Enochsen, Jon
Atle Birkeland, Ellen Birgitta Johansen.
Meldt forfall:
Berit Oskarsen, Leif Georg Småbach.

Saker:

Sak 012/19 Årsmelding for 2018
Det jobbes med årsmeldingen for 2018. Hammerfest menighetsråd har bland annet jobbet med disse sakene i
2018:
 Vi hadde bispevisitas våren
 Ny kirkeverge er ansatt. Ellers har de andre stillingene vært stabile.
 Prosjektet for sammenslåing av Hammerfest og Kvalsund kirkelige fellesråd er godt i gang.
 Det er holdt 8 menighetsrådsmøter og 3 møter i KIA
 Det er fattet endelig vedtak om tidspunkt for hovedgudstjenester
 Prosten har hatt permisjon fra september 2018 og Jon Atle Birkeland har vært konstituert i hans sted
 Seniorprest Thora Bjørnsdottir har gått av med pensjon i august. Det er ikke ansatt ny i hennes
stilling.
 Aktiviteten i menigheten har stort sett vært som tidligere år med barnesang, knøttesang og
barnegospel. Det ble avhold to leirer, vår og høst. Konfirmantleirene ble avlyst pga. manglende
nattevakter.
 Trosopplæringsplan har ellers blitt fulgt.
 Super Tropper klubben hadde russefeiring.
 Plan for diakoni har blitt fulgt.
 Det har vært samarbeid med barnehager og skole om skolegudstjenester i desember.
 Det ble samlet inn penger til Nepal.
 Det ble vedtatt innkjøp av nye maskiner til kirkegården.
 Det ble vedtatt ny leasingavtale om kirkegårdsbil.
 Det ble jobbet med nødutgang og heis for kirkestua.
 Det ble sendt søknad om å få flytte bildet «Djevelen frister Jesus» fra Hauen kapell til våpenhuset i
Hammerfest kirke.
 Det ble sendt søknad om bedre universell utforming av Hauen kapell

DEN NORSKE KIRKE
Hammerfest menighet
Forslag til vedtak:
Årsmeldingen tas til orientering

Møtebehandling:
Som foreslått. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Årsmeldingen tas til orientering

Sak 013/19 Regnskap 2018
Regnskap for 2018 er ferdig regnskapsført og overført til revisjon. Regnskapet viser et regnskapsmessig
mindreforbruk i drift på kr 227.852, og et udekket investeringsregnskap på kr -287.999. Mindreforbruket
skyldes i hovedsak ansvar 745 trosopplæring. Trosopplæringen har et underforbruk på kr. 191.101,- og
skyldes bl.a. to konfirmantleirer som ikke lot seg gjennomføre, ikke gjennomført kurs samt ikke brukt
konsulenttjenester. Trosopplæringsmidlene er øremerket til soknet og innvilges fra bispedømmet.
Ubenyttede midler på over 5 % av total tildeling, går automatisk til neste budsjettår. I tildelingsvedtaket er
det videre nedfelt at fellesrådet skal gi melding til bispedømmerådet om ubenyttede midler så rask som
mulig, og seines innen 1.mars.
Kirkevergen har sendt e-post til bispedømmerådet med følgende melding:
Hammerfest kirkelige fellesråd har ubenyttede midler til trosopplæring som overstiger 5 prosent av
tildelingssummen. Regnapet er ikke revisorgodkjent enda, men det foreløpige regnskapet viser et
mindreforbruk på kr. 191.000. Det er forskjellige årsaker til mindreforbuket.
 To planlagte leirer ble avlyst pga. manglende personell
 Det er ikke benyttet konsulentbistand
 Det er ikke brukt kursmidler
 Vi har hatt økt brukerbetaling
Hammerfest fellesråd legger opp til samme aktiviteter i 2018 som i 2019. Vi jobber med tiltak for å rette opp
i de forholdene som gjorde at vi ikke fikk det planlagte aktivitetsnivået i 2018 som planlagt. Vi vil i 2019 ha
økt fokus på opplæring av personell som kan delta under leire. I tillegg har fellesrådet vedtatt å redusere
egenandelen på noen av aktivitetene.
Hammerfest fellesråd ønsker å komme i dialog for å få overført noe av ubenyttede midler fra 2018 til 2019.

Forslag til vedtak:
Menighetsrådet tar foreløpig regnskap 2018 til orientering.

Møtebehandling:
Som foreslått. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Menighetsrådet tar foreløpig regnskap 2018 til orientering.
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Sak 014/19 Endret budsjett 2019
Ved sist budsjettbehandling har menighetsrådet fått opplyst feil tall for 2019. Ved ny gjennomgang viser
tallene at Hammerfest sokn ikke har fått budsjettøkning fra 2018 til 2019. Feilen skyldes at kirkevergen fått
feilaktige opplysninger fra økonomikontoret.
Fellesrådet har vedtatt et budsjett som er justert for lønns- og prisstigning på 2,5 % fra 2018 til 2019.
Økningen var beregnet til kr. 220.000,-. Foreløpig regnskap for 2018 viser et mindreforbruk på kr 220.000,-.
Mindreforbriket skyldes i hovedsak mindreforbruk i ansvarsområdet 745 Trosopplæring (- 190.000,-). Dette
er øremerkede midler som fellesrådet får overført fra Bispedømmerådet.
Budsjetter må følges nøye i løpet av 2019 og fellesrådet må vurdere om det må søkes om tilleggsbevilgning
gjennom den kommunale budsjettreguleringen.

Forslag til vedtak:
Fellesrådet ber Kirkevergen regulere inn avviket i budsjett for 2019. Det vurderes om fellesrådet skal søke
om tilleggsbevilgning ved den kommunale budsjettreguleringen.

Møtebehandling:
Som foreslått. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fellesrådet ber Kirkevergen regulere inn avviket i budsjett for 2019. Det vurderes om fellesrådet skal søke
om tilleggsbevilgning ved den kommunale budsjettreguleringen.

Sak 015/19 Menighetens årsmøte 2019
Menighetens årsmøte foreslås avholdt søndag 26.mai 2019 rett etter gudstjenesten.

Forslag til vedtak:
Menighetens årsmøte avvikles søndag 26.mai 2019 rett etter gudstjenesten.

Møtebehandling:
Som foreslått. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Menighetens årsmøte avvikles søndag 26.mai 2019 rett etter gudstjenesten.
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Sak 016/19 Forslag til personer til bispedømmerådsvalget 2019
Det skal ved høstens kirkevalg velges nytt bispedømmeråd som skal bestå av medlemmer fra menighetene,
lekkirkelige tilsatte og geistlige tilsatte. Alle har fått oppnevnt egne nominasjonskomiteer som skal utarbeide
listeforslag til valget. Hammerfest menighetsråd ønsker å foreslå kandidater fra Hammerfest menighetsråd.
Under møtebehandling blir det foreslått å gi innspill på to personer som sendes inn til nominasjonskomiteen.
De foreslåtte personene er Hans M Ellingsen og Pål Blix Johansen. Begge er blitt spurt og ønsker å stille sitt
kandidatur til lista. Kirkevergen sender navnene til nominasjonskomiteen.

Forslag til vedtak:
Hans M Ellingsen og Pål Blix Johansen foreslås til liste for valget til bispedømmerådet.

Møtebehandling:
Som foreslått i møtet. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hans M Ellingsen og Pål Blix Johansen foreslås til liste for valget til bispedømmerådet.

Referatsaker:
Sak 000008 Lyset til glassmaleriet
Sak 000009 Universell utforming Hauen kapell. Innvilget tiltak.
Sak 000010 Flytting av maleriet "Djevelen frister Jesus". Innvilget tiltak.
Sak 000011 Orientering om arbeidet med festeavgifter.
Sak 000012 Leieavtale med damekoret.
Sak 000013 Arbeidet med ny kirkekontor.
Sak 000014 Søknad om kirkekonsert 10.mars. Innvilget av AU.
Sak 000015 Søknad om kirkekonsert 23.november. Innvilget av AU.
Sak 000016 Orientering av nominasjonskomiteen.
Sak 000017 Informasjon om sykefravær kirkegårdsarbeider. Unntatt offentlighet.
Sak 000018 Orientering om karnevalsgudstjenesten 03.03.19.

For Hammerfest menighetsråd
Ellen B Johansen
Kirkeverge

