Larvik kirkelige fellesråd
Møteinnkalling
Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte.
Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel.
Kirkevergen sørger for innkalling av varamedlemmene.
Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 98 23 13 05 el.
sigrid.kobro.stensrod@larvik.kirken.no
Forfallsgrunn oppgis.
Møtested:

Østre Halsen kirke

Dato:

28. mai 2020

Tidsramme:

18.00 – 21.00

Saksliste nr.:

04/2020

FØLGENDE SAKER BEHANDLES: .......................................................................................... SIDE

SAK NR: 11/2020 MØTEBOK, INNKALLING OG REFERATSAKER ............................................ 2
SAK NR: 12/2020 REVISJONSBERETNING 2019……….. ............................................................. 2
SAK NR: 13/2020 RAPPORT 1.TERTIAL 2020 ................................................................................... 2
SAK NR: 14/2020 SØKNAD FRA STAVERN MENIGHET VEDR. ORGELKOMITE……. ........... 3
SAK NR: 15/2020 JUSTERING GAVEREGLEMENT FOR ANSATTE I LKFR ….. ....................... 3
SAK NR: 16/2020 FORSLAG KANDIDATER TIL KAS LANDSRÅD ............................................... 3
EVENTUELT
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Geir Bårnes - Leder

Sigrid Kobro Stensrød - Kirkeverge
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SAK NR: 11/2020 MØTEBOK, INNKALLING OG REFERATSAKER
INNSTILLING:
Møtebok fra møte nr. 02/20 godkjennes
Innkallingen til møte nr. 04/20 godkjennes.
Medlemmer som underskriver møtebok for møte nr. 04/20 tas i møtet.
FØLGENDE SAKER REFERERES:
❖ Nytt om personalet
❖ Fellesrådsmøte 3/2020, avlyst p.g.a. viruspandemi
❖ Møtebok fra KADU
❖ Nytt fra KA. Se www.ka.no
BEHANDLING

I

LKFR:

SAK NR: 12/2020 REVISJONSBERETNING 2019
SAKSBEHANDLERE:
Lisbet Fines/Revisor, Tor E. Bakken/Økonomisjef, Sigrid Kobro Stensrød/Kirkeverge
SAKSFREMSTILLING:
Vedlagt revisors beretning.
KIRKEVERGENS INNSTILLING:
Revisjonsberetningen tas til orientering, og revidert regnskap og årsmelding vedtas for 2019 som
endelig.
BEHANDLING

I

LKFR:

SAK NR: 13/2020 RAPPORT 1.TERTIAL 2020
SAKSBEHANDLERE:
Tor E. Bakken/Økonomisjef, Sigrid Kobro Stensrød/Kirkeverge
SAKSFREMSTILLING:
Tertialrapport vedlagt sakspapirer. Det er også lagt ved et eget notat om budsjettjusteringer i
driftsregnskapet, oppdatert investeringsregnskap/-budsjett og oversikt over status
kirkevedlikehold pr. 30/4.
KIRKEVERGENS INNSTILLING:
1. tertialrapport med budsjettjusteringer godkjennes.
BEHANDLING

I

LKFR:
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SAK NR: 14/2020 SØKNAD FRA STAVERN MENIGHET VEDR. ORGELKOMITE
SAKSBEHANDLERE:
Sigrid Kobro Stensrød/Kirkeverge
SAKSFREMSTILLING:
Fredriksvern kirke i Stavern har i senere år hatt et orgel med stort vedlikeholdsbehov. Orgelet
var et elektro-pneumatisk orgel, senest bygget om i 1961 av Firmaet Jørgensen. Dette ble gjort
bak fasaden til orgelhuset i kirkerommet som er fra 1790. November 2018 i forbindelse med
oppgradering av el. anlegg i kirken, ble det konstatert at orgelet i sin forfatning representerte en
betydelig brannfare. Orgelet ble av den grunn avstengt.
Det ble fra fellesrådet installert et nytt digitalt orgel i Fredriksvern kirke desember 2018. Dette
fungerer godt og representerer en løsning over tid.
I forlengelsen av dette har Stavern menighet jobbet videre med plan for nytt orgel i Fredriksvern
kirke. Det er et mål å sikre en god prosess fra start og 18.febr. 2020 kom søknaden fra Stavern
MR til Fellesrådet:
Stavern MR ønsker nytt kirkeorgel til Fredriksvern kirke. For å drive dette arbeidet er
det nedsatt en orgelkomité bestående av Harald Strømnæs (leder), Gretha
Seljesæter Moen (MR-leder), Tor Hansteen Nordal (kasserer i MR), Kåre
Christoffersen, Annar Bohlin Hansen og Vidar Høyer (organist i Stavern). Kirkeverge
Sigrid Kobro Stensrød er sekretær.
For videre arbeid søkes Fellesrådet om formell etablering av komitéen og tilsagn om
sikring av finansiering av orgelkonsulent. Stavern MR ber Fellesrådet om formell
etablering av orgelkomitéen i Fredriksvern kirke og at FR ved oppstart stiller med
økonomisk garanti for finansiering av orgelkonsulent.
For å sikre et faglig forankret prosess i dette arbeidet, uansett endelig resultat, er kompetanse på
feltet helt avgjørende. Å knytte til seg en orgelkonsulent vil derfor være nødvendig for å sikre at
alle aktuelle instanser er knyttet til i dette prosessarbeidet. Å sikre finansiering av dette
konsulentoppdraget er derfor nødvendig for å komme videre i arbeidet.
KIRKEVERGENS INNSTILLING:
Stavern MR gis godkjenning av formell etablering av orgelkomitéen i Fredriksvern kirke og
LKFR vil stille med økonomisk garanti for finansiering av orgelkonsulent, begrenset oppad til
kr. 100’. Garantien gir ingen ytterligere åpning for finansiering eller prioritering i Fellesrådets
langtidsplanlegging.
BEHANDLING

I

LKFR:

SAK NR: 15/2020 JUSTERING GAVEREGLEMENT FOR ANSATTE I LKFR
SAKSBEHANDLERE:
Tor E. Bakken/Økonomisjef, Sigrid Kobro Stensrød/kirkeverge
SAKSFREMSTILLING:
Saken har vært behandlet tidligere – senest i LKFR i mai 2018 – sak 16.
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I 2019 kom det nye skatteregler om emnet, og for at aktuelle ansatte skal unngå å komme i
skatteplikt som følge av jubileumsgaver foreslås det at LKFRs rutine oppdateres i samsvar med
gjeldende skatteregler.
I praksis medfører dette forslaget følgende endringer:
- Ansatt i 20 år (tidligere 25):
- Ansatt i 30 år (ny):
- Ansatt i 40 år (som før):
Beløpene er noe justert. Disse er det skattemessig rom for å justere mer, om ønskelig.
Viser for øvrig til vedlegg til saken.
KIRKEVERGENS INNSTILLING:
Gavereglementet er godkjent fra KADU i sak 11/20 og oversendes Fellesrådet for endelig
godkjenning. Gavereglementet forvaltes for fremtiden av KADU, som en del av den delegerte
myndigheten fra LKFR.

BEHANDLING

I

LKFR:

SAK NR: 16/2020 FORSLAG KANDIDATER TIL KAS LANDSRÅD
SAKSBEHANDLERE:
Sigrid Kobro Stensrød/kirkeverge
SAKSFREMSTILLING:
Det skal velges nytt Landsråd i KA for perioden 2021-2025. KAs landsråd har disse oppgavene slik det
fremkommer i KAs vedtekter:
§ 7 Landsråd
a) Landsrådet er KAs øverste organ. Ordinært landsråd holdes annen hvert år innen utgangen av april.
Innkalling og saksdokument til landsrådet sendes ut senest 3 uker før møtet. Det kan innkalles til
ekstraordinært landsråd når styret eller minst en tredjedel av landsrådets medlemmer finner det påkrevd.
Innkallingen skal skje med minst 3 ukers varsel. Landsrådet er vedtaksført når minst 2/3 av de
stemmeberettigede er til stede.
b) Lokale kirkelige organer i Den norske kirke velger inntil 5 representanter og minimum 3
representanter, fra hvert bispedømme. For lokale kirkelige organ med over 100 årsverk gis det ett
tilleggsmandat. Rettssubjektet Den norske kirke med dets organer representeres med 1 medlem pr. 93
årsverk. Øvrige medlemmer velger ett landsrådsmedlem pr. 93 årsverk. Denne gruppen skal samlet
minimum ha 3 medlemmer i landsrådet. Landsrådet fastsetter nærmere retningslinjer for hvordan valgene
gjennomføres.
c) Landsrådet velges for 4 år, og sitter fram til nytt landsråd velges. Valg av Landsråd skjer ett år etter
ordinært valg av menighetsråd/fellesråd. Utfyllende valgregler fastsettes av landsrådet. Styret deltar med
tale og forslagsrett, men ikke stemmerett, når landsrådet møtes.
d) Landsrådet skal:
• Velge dirigentskap og fastsette forretningsorden.
• Vedta valgregler for valg til KAs organer.
• Vedta vedtektsendringer og retningslinjer for kontrollkomiteens arbeid.
• Vedta strategiplan for KAs virksomhet.
• Fastsette rammer for medlemskontingenten.
• Fastsette styrehonorar og regler for arbeids- og møtegodtgjøringer etter forslag fra valgkomiteen.
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• Velge styre, valgkomité og kontrollkomité.
• Velge revisor.
• Forelegges rapport fra kontrollkomiteen.
• Forelegges styrets toårsmelding, årsberetning og regnskap til orientering.
• Behandle øvrige saker som fremmes av styret, samt saker foreslått av medlemmene. Slike saker må være
sekretariatet i hende senest 8 uker før møtet.
Tunsberg Bispedømme skal velge 3-5 representanter til KAs landsråd for perioden 2021-2025. Av disse
må minimum 2 (ved 3-4 representanter) eller 3 (ved 5 representanter) være rådsmedlemmer. Dette betyr
at også ansatte kan velges til KAs landsråd. Nominasjonskomiteen i Tunsberg Bispedømme ble valgt på
regionalt kontaktmøte 2019 og består av følgende personer: Elisabeth Lie Aasland – Færder kirkelige
fellesråd (rådsmedlem), Carsten Furuseth – Tønsberg kirkelige fellesråd (kirkeverge) Roar Olsen –
Hønefoss/Ringerike.
Varamedlemmer: Trygve Lono Smedsgård – Gol Søren Falch Zappfe – Lier

BEHANDLING

I

LKFR:

Larvik kirkelige fellesråd foreslår disse kandidatene og oversender de til nominasjonskomiteen:

EVENTUELT
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