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Møtebok Karmøy kirkelig fellesråd
Møtedato: 09.06.2010
Møtetid:
kl. 18:30
Møtested: kirkevergekontoret
Tilstede:
Kjell Bårdsen, Thor Karstensen, Eva-Synnøve Dahl, Hans Inge Fagerland, Edmund Lampe, Bjørg Aase,
Helge Sylfest Gaard, Jan Stueland og Lars Magne Skeie.
Budsjettsjef i Karmøy kommune Øystein Hagerup orienterte om budsjettsituasjonen i kommunen.
Administrasjonslederne var til stede under orienteringen. Det ble antydet et kutt i tilskuddet til KKF på om
lag 1,8 millioner kroner for 2011.
Andakt: Norheim menighetsråd v/ Edmund Lampe
Kirkevergen orienterte om brannen i Kopervik kirke fredag 28.mai 2010.
Det var ingen merknader til innkalling og referat. Det ble lagt frem tre tilleggsaker (Sak 20-22).
Saker
Sak 012/10 Møteplan KKF 2. halvår 2010
Vedtak:
Møteplan for KKF 2. halvår 2010 vedtas som følger:
18.august, 06.oktober, 15.desember.

Sak 013/10 Åkra sokneråd - søknad om lønnsutbetaling
Vedtak:
Karmøy kirkelig fellesråd foretar lønnsutbetaling for dirigenter i Sola Fide. Lønnsutbetalingen skjer
med forbehold av refusjon fra Åkra sokneråd.

Sak 014/10 Kirkegårdene - utstyr - utlån av bil
Vedtak:
Karmøy kirkelig fellesråd innvilger søknad om utlån av fellesrådets utstyr fra kirkegårdene på
følgende vilkår:
• Utlånet gjelder kun til privat bruk, ikke ved inntektsbringende arbeid.
• Reparasjoner som følge av utlån, skal erstattes i sin helhet av den som låner/bruker
utstyret.
• Det skal føres et skjema for utlån, bruk og retur av utstyret - med underskrift.
• Utlån av utstyr gjelder alle våre ansatte.
• Ved utlån av Avant og Jolly skal arbeidsleder der maskinen er plassert, kjøre maskinen.

•

Videre skal arbeidet som ønskes utført, spesifiseres på ovennevnte skjema.
Ved lån av bil til privat bruk, gjelder følgende regler:
• kostpris pr. km kr 2,00
• leier holder bensin/diesel
• bilen skal være ryddet og vasket (inn- og utvendig) etter privat bruk
• ved utlån og tilbakelevering skal bilen ha full tank.
• ved utlån av bil til småkjøring settes kostpris til kr 3 pr km, inkl drivstoff.

Sak 015/10 Kopervik kirke - ønsket endring av kor
Vedtak:
Saken utgår.
Sak 016/10 Revisjonsberetning for 2009
Vedtak:
Karmøy kirkelig fellesråd har mottatt revisjonsberetning for 2009 datert 20.04.2010 fra Haugaland
kommunerevisjon. Fellesrådet tar revisjonsberetningen til orientering
Sak 017/10 Budsjettoppfølging/budsjettregulering
Vedtak:
Fellesrådet tar vedlagte budsjettoppfølgingen til orientering og vedtar forslag til budsjetteregulering
ved kjøp av Stiga sitteklipper.
Kostnad:
1220-30000-39300 Kjøp av maskiner
1429-30000-39300 Mva
Finansieres ved:

90.000
22.500

1630-30000-39300 Festeavgifter
1729-30000-39300 Mva

-90.000
-22.500

Sak 018/10 Budsjett- og økonomiplan 2011-2014
Vedtak:
Tilsettinger i stillinger ved Vedavågen kirke tas opp til ny vurdering i forbindelse med
budsjettbehandlingen for 2011-2014 i august. Dette i lys av budsjettsjefens innledning og prostens
orientering om ny gudstjenesteordning. KKF ønsker å prioritere stillinger rettet mot barn og
ungdom.
Sak 019/10 Referatsaker KKF - 09.06.2010
Vedtak:
Referatlisten ble referert og godkjent for nedenstående punkt:
1.
2.
3.
4.
5.

Skriv fra Stvgr. Bispedømmeråd – godkjenning av satser ved utleie av kirkene Skriv fra Åkra sokneråd vedr. utbygging av Åkra sokneråds barnehage
Økonomisk rapport vedr. Vedavågen kirke fra Procon
Oppsigelse fra kirketjener Margunn Thuestad i Avaldsnes
John Terje Hagland ble gjenvalgt som verneombud med Edvar Kalstø som vara.
Valget gjelder for perioden 01.06.2010 – 01.06.2012.

06.05.2010
30.04.2010
18.05.2010
06.05.2010

Sak 020/10 Forlengelse av prosjektstilling – Avaldsnes
Vedtak:
Karmøy kirkelig fellesråd godkjenner omsøkt forlengelse av prosjektstilling som barne- og
ungdomsarbeider i 25% stilling med virkning fra 01/09-10 til 01/09-11 for Avaldsnes menighet, jf.

kirkelovens §9.
Vedtaket bygger på lønnsgaranti fra Avaldsnes menighetsråd.
Sak 021/10 Kopervik kirke – forsikringsskjønn
Vedtak:
1. KKF oppnevner Leif K. Haga til å være skjønnsmann på vegne av KKF i forbindelse med
forsikringsoppgjør kirkebrann Kopervik kirke.
2. KKF gir kirkeverge Marta Lunde Medhaug og leder i KKF Kjell Bårdsen signarturfullmakt i
forbindelse med forsikringsoppgjør kirkebrann Kopervik kirke.
Sak 022/10 Avaldsnes sokn – ledig stilling kirketjener/-sekretærstilling
Vedtak:
KKF gir kirkevergen og KKF leder fullmakt til å se på løsninger vedrørende kirketjenerstillingen i
Avaldsnes. KKF blir informert på møtet i august.
KKF vedtar å inndra stillingen som sekretær i 12,67 % stilling i Avaldsnes sokn.

For Karmøy kirkelig fellesråd

Marta Lunde Medhaug
kirkeverge

