Møteprotokoll
for møte i

Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd
16.12. 2014
kl. 1900
i kantina på kommunehuset.
Desse møtte:
Arne Riisnes
Ragnhild Skuggedal
Britt E. Nordland
Lise Dyrhovden
Åse Dyrkolbotn
Egil Kvingedal
Knut F Sørheim
Terje Myrvang var forhindra frå og møta.
Aud Helen Virkesdal Daae var innkalla som vikar for Terje Myrvang, men kunne heller ikkje møta.

Frå administrasjonen møtte kyrkjeverje Svein Kvamsdal.

SAK NR:
34/14
35/14
36/14
37/14
38/14
39/14

Underskrifter:

SAKLISTE
Godkjenning av innkalling.
Godkjenning av møteprotokoll frå møtet 11. november 2014
Skriv og meldingar
Høyring om omfordeling av presteressursane i prostiet.
Stillingsannonse.
Mogelege andre saker

Me stadfester med våre underskrifter at møteboka sine sider, som me har signert, er ført i samsvar med det som vart avgjort på møtet.

Sokneprest Knut Sørheim opna møtet med eit ord frå Bibelen og lyste
velsigning over møtet.
SAK: MKF 34/14
Sakshandsamar:

GODKJENNING AV INNKALLING
Svein Kvamsdal

Godkjent utan merknader.
SAK: MKF 35/14

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL
frå møtet 11. november.

Vedtak:
Møteprotokollen vart godkjent slik den ligg føre.

SAK: MKF 36/14
1.

SKRIV OG MELDINGAR
ØKONOMIEN I FELLESRÅDET.

Svein

Svein meinte at ein kan få eit overskot på rundt kr 100 000,00 i 2014, men det er
framleis usikkert om dette stemmer. Dette vart teke til orientering.

2.

LÅNESØKNAD.

Svein

Svein sa at kommunen hadde har gjeve løyve til Fellesrådet søka om å få refinansiera
eit eksisterande lån i KLP og auka lånesummen med kr 600 000,00. Dette vart teke til
orientering.

3.

GODKJENNINGSBREV, IKON SANDNES KYRKJE.

Knut

Knut orienterte om forhistoria til ikonet og brevet frå bispedømet der dei godkjenner
plasseringa av ikonet i Sandnes kyrkja. Dette vart teke til orientering.

4.
5.

FORSLAG TIL TEKST KYRKJEVAL.

Knut

SALMEGLEDE.

Knut

Dette vart teke til orientering.

Knut orienterte litt om dette brevet som vart skrive som kommentar til senga
om salmeboka på NRK. Dette vart teke til orientering.
6.

TIL DOKE ALLE.
Eit brev frå presten i Gulen som sluttar og flyttar til Eidsvoll. Dette vart teke til
orientering

Svein

AK: MKF 37/14
Sakshandsamarar:

HØYRING OM OMFORDELING AV PRESTERESSURSANE I
PROSTIET.
Knut Sørheim og Arne Riisnes

Bakgrunn:
Det er sendt ut ei høyring om presteressursane i prostiet der
bispedømerådet ynskjer å ta vekk ein prestestilling for kommunane Solund, Gulen og
Masfjorden og gje den til Meland. Dei har lista fire alternativ for korleis dette kan
gjennomførast. Soknepresten i Masfjorden meiner alternativ B er beste. Då vil ein i alle fall
stå sterkare om vi får ein folketalsauke i framtida, slik at vi seinare kan få tilbake ein 100%
stilling.
Eg snakka med kyrkjeverje i Gulen, Trude Brosvik, ho sa at Gulen
kyrkjelege fellesråd sannsynlegvis vil gå inn for at ein finn midlar lokalt til å dekkja inn dei
33,3% som bispedømet ynskjer å redusera kvar prestestilling med.
Om fellesrådet ynskjer det, kan kyrkjeverje skriva brev til kommunen
med søknad om kommunalt tilskot til 33,3% av presteløna.
.
Vedtak: Fellesrådet ber sokneråda om å senda inn sine forslag til svar på høyringa i god tid
før neste møte i Fellesrådet som vil vera tysdag 27. januar. Kyrkjeverje får i oppdrag å
kontakta Trude Brosvik, kyrkjeverje i Gulen for om mogeleg få til eit møte mellom prestar,
fellesrådsleiarar og kyrkjeverjene i Gulen og Masfjorden kommune. Dette for å sjå om det kan
vera grunnlag for eit felles svar på denne høyringa.

SAK: MKF 38/14
Sakshandsamar:
Bakgrunn:

STILLINGSANNONSE FOR STILLINGA TIL GUNVOR
FYLLINGSNES
Arne Riisnes.
Stillinga til Gunvor Fyllingsnes skulle vore utlyst ei tid tilbake.
Grunnen til at den ikkje har vorte lyst ut, er at det er strid om teksten i
annonsen. Administrasjonsutvalet har delt seg, der to av medlemane
vil ha med formuleringa «Opplysningar om samlivsform vil kunne bli
innhenta og tillagt vekt ved tilsetting». Ein av medlemane vil ikkje ha
med denne setninga i utlysninga. Utvalet finn det difor rett at denne
saka vert diskutert i Fellesrådet slik at dei kan fatta eit vedtak om ein
ynskjer at denne setninga skal vera med eller ikkje.

Dette skjedde i møtet: Temaet vart debattert og kommentert av alle møtedeltakarane slik at
alle sine syn kom klårt fram.
Vedtak: Etter avstemming vart resultatet at ein ville behalda denne setninga, og fem ville ha
setninga fjerna. Denne setninga vil difor verta fjerna frå utlysingsteksten.

SAK: MKF 33/14

MOGELEGE ANDRE SAKER

Neste møte blir i kantina på Kommunehuset tirsdag 27. januar klokka 1815.
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