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17/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak i fellesrådet: Innkalling godkjent, men det ble fra leder og kirkeverge beklaget at den kom
seint ut til representantene.

18/18 Godkjenning av protokoll fra møte 03/2018
Sakspapirer: Det er ikke skrevet protokoll for møte 03/2018
Vedtak i fellesrådet: Protokoll for møte 03/2018 tas opp til behandling i neste møte

19/18 Disponering av overskudd, dekning av underskudd
Sakspapirer: Oppstilling over underskudd / overskudd for årene 2013 til 2017 er kommet fra Meløy
Kommune v/ økonomiavdelingen.
Forslag til vedtak i fellesrådet:
Regnskapet har regnskapsmessig mindreforbruk:
2013 på kr
937003,42
2014 på kr
601891,56
2015 på kr
242229,82
2017 på kr
325120,12
Til sammen kr 2106244,92
Regnskapet har regnskapsmessig merforbruk:
2016 på kr
454273,06
Udekket investering:
2016 på kr
257645,20
2017 på kr
28085,00
Til sammen kr 285730,20
Regnskapsmessig mindreforbruk på til sammen kroner 2106244,92 foreslås disponert slik:
Til inndekking av regnskapsmessig merforbruk 2016 kr 454273,06
Til inndekking av udekket investering
2016 kr 257645,20
Til inndekking av udekket investering
2017 kr 28085,00
Til avsetting til disposisjonsfond:
2018 kr 1366241,66
Inndekking av regnskapsmessig merforbruk på til sammen kroner 454273,06 foreslås inndekt med
bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk.
Inndekking av udekket investering på til sammen kroner 285730,20 foreslås inndekt med bruk av
tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk.
Vedtak i fellesrådet:
Det ble enstemmig vedtatt å dekke inn merforbruk og disponere mindreforbruk i forhold til oppsett fra
økonomiavdelingen. Utskrift av vedtak sendes Meløy Kommune.

20/18 Informasjon om diakonstillingen
Sakspapirer: Berit Rosting var eneste søker, og ble etter samtaler med AU tilbudt stillingen. Hun har
takket ja til jobben, og ansettes fra 01.09.2018. Kirkeverge vil i møtet informere om foreløpig plan for
opplæring / hospitering. Hun er ansatt som diakonimedarbeider, da tittelen diakon forutsetter høyere
utdanning.
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Vedtak i fellesrådet: Kirkeverge informerte om de kurs- og opplæringstiltak som foreløpig er bestemt
for Berit Rosting. Hun skal blant annet på kurs i Oslo for nyansatte innen undervisningsstillinger i
kirken og på hospitering i Bodø en uke i oktober.
Hun skal ellers i samarbeid med menighetsråd og ansatte i staben utarbeide ny diakoniplan for Meløy
Kirkelige Fellesråd.
Informasjon fra kirkeverge tas til etterretning.

21/18 Byggesaker
Sakspapirer: Kirkeverge orienterte om pågående byggesaker. Meløy Kommune har godkjent
bygging av garasje og bod / bårerom på kirkegården på Fore. Dette blir igangsatt i høst.
Vedtak i fellesrådet: Fellesrådet tar dette til etterretning.

22/18 Ørnes Menighetshus
Sakspapirer: Leder i fellesrådet var sammen med kirkeverge i møte med Kjell Gunnar Isaksen hos
Meløy Kommune onsdag 29.8. Her ble det spurt om fremdriften hos Meløy Kommune i saken. Det
foreligger foreløpig ingen vedtak eller planer rundt bruken av huset når barnehagen flytter ut i august
2019. Vi er nødt til å vente og se hva som skjer, men skal samtidig være aktive og følge opp og
komme med forslag og tanker rundt bygget og bruken av det.
Kirkeverge skal prøve å få tak i alle skriv og kontrakter mellom Meløy Kommune og kirken / stiftelsen
slik at vi vet hva vi har å forholde oss til.
Vedtak i fellesrådet: Meløy kirkelige fellesråd tar dette til etterretning, og ber leder av fellesrådet
sammen med kirkeverge om å holde nær kontakt med Meløy Kommune i saken.

23/18 Budsjett 2019
Sakspapirer:
Kirkeverge la frem oppstilling med budsjett for 2018 og regnskap for 2017. Det ble også lagt frem
oversikt over inntekter fellesrådet vil ha på festeavgifter i årene fremover. Driften av fellesrådet er for
tiden stabil uten store avvik på kostnads- og inntektssiden. Vi kan ikke regne med at tilskuddet fra
Meløy Kommune vil øke i årene fremover. Vi må derfor basere oss på nøktern drift og se på
muligheter for innsparinger.
Samtidig har vi midler i fond som gjør at vi klarer oss greit i år med svært lave inntekter fra
festeavgifter, og det gjør at vi har en forutsigbar drift. De investeringer som er planlagt fører ikke til
endringer i driften eller økte kostnader.
Kirkeverge ønsker å sende inn forslag til budsjett for 2019 med svært små endringer i forhold til 2017
og 2018.
Vedtak i fellesrådet: Meløy kirkelige fellesråd tar orientering / fremlagte tall til følge, og får fremlagt
endelig budsjett når det er ferdig utarbeidet.

24/18 Eventuelt
1. Det er tidligere utarbeidet en brosjyre som tar for seg blant annet rutiner rundt dødsfall og
festeavgifter. Det er et ønske fra fellesrådet at denne distribueres på legekontor, kirker, sykehjem
og gjøres tilgjengelig på hjemmesiden.
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2. Medarbeidersamling i Mo i Rana 21. til 23. september. Mary Kildal spurte om det kunne være en
spleis mellom fellesråd og menighetsråd for de som skal være med på samlingen. Det ble enighet
om at menighetsrådene kan søke fellesrådet om hel eller delvis dekning av utgifter. Roar Storjord
deltar fra de ansatte.
3. Spørsmål om menighetsbladet. Kirkeverge opplyste at dette var tatt opp på forrige stabsmøte, og
at det skal jobbes for å få ut en utgave før jul, og at vi skal prøve å få ut 4 utgaver i 2019.
4. Diskusjon rundt antall stillinger / stillingshjemler på kirkekontoret. Kirkeverge skal finne gamle
vedtak og oversikter over det som foreligger. Samtidig er det slik at driften av kontoret går greit
med de stillinger som er i dag, og det ikke er åpning for å bruke mye mere midler til lønn.
5. Orientering fra kirkeverge om at en mann er tatt inn på arbeidstrening som kirkegårdsarbeider i
50% stilling. Alle utgifter dekkes foreløpig av NAV.
6. Kirkekontoret ønsker å fakturere MesDames og Halsakoret med et fast beløp per semester de
leier lokaler til korøvinger. I dag faktureres det per øvelse, men det ønskes forenkling. Fellesrådet
har ingen motforestillinger til en endring.
7. MesDames har henvendt seg til kirkeverge med ønske om å spleise på kostnadene til en bedre
skriver / kopimaskin i kirken i Glomfjord. Kirkeverge utreder kostnader og gjør avtale.
Møtet hevet kl 20.00

Eva Ulriksen
Leder

Tore larsen
Daglig leder
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