
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelige fellesråd 
 

 
Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 

 

MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Møtedato: 25.09. 2013 

Møtetid: 15.00 – 19.00 

Møtested: kirkekontoret 
 

 Møtebok Våler kirkelige fellesråd     

 

Tilstede: 
Torunn Syversen, Eva Olastuen, Kjell Konterud, Ola Nystuen, Bjørg Bråten,  Sevat Lappegard 

Forfall:  leder i Byggekomiteen Harry Vinje. Arild Lande  møtte i stedet til sak 40/13 

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

 Bemerkning fra kommunens representant, ønske om at brannregnskapet blir lagt fram for 

Fellesrådet.  

 Ønske om at sak 35/13 fra forrige møte blir tatt opp som orienteringssak på dette møtet. 

 Sak 40/13 angående kontrakter ble vedtatt unntatt offentlighet. Viser til FVL §19, første 

ledd, bokstav b. 

 

Det har ikke kommet inn flere bemerkninger innen fristen Møtebok er dermed godkjent. 

 

Referatsaker/orienteringssaker 

 Møtereferat fra Byggekomiteemøte den 19.08.-13 Ikke framkommet referat. Muntlig 

orientering fra møtet. 

 Orientering om pristilbud ang. leie av lokaler vinterstid. Kirkevergen jobber videre med 

løsninger for leie av lokaler. 

 Orientering om regnskapet  for 2013. 

Kirkevergen gikk igjennom regnskapet pr. sept.-13, som viser hva som er kommet inn av 

inntekter og hva som er gått ut av utgifter. Disse postene ble vurdert opp mot  hva som er  

budsjettert  med for 2013. Det framkommer et par  avik, bla bruk av leie av gravemaskin og 

hjelp fra Åsnes på 35.000kr, samt et par poster på mindre beløp. Man er avhengig av positivt 

vedtak i Formannskap og kommunestyre , viser til sak 35/13, for å få budsjettet i balanse. 

Kirkevergen følger opp utviklingen av regnskapet nøye framover. 

 Viser til vedtak, sak 36/13 angående oppnevning av nye medlemmer samt revidering av 

mandatet til utsmykkingskomiteen. To personer ble oppnevnt på forrige møte. Nytt navn ble 

fremmet for Fellesrådet, dette er Liv Svenneby. Fellesrådet sluttet seg til dette enstemmig. 

 Orientering om videre prosess i sak 35/13.  

I tillegg til fire punkter som ble vedtatt i sak 35/13 på forrige møte, ble det orientert om 

pensjonsutgifter som varierer fra år til år. Dette kan gi store utslag negativt i budsjettet og 
som gjør at det blir vanskelig å budsjettere fra år til år. Pensjonsutgiftene blir også et viktig 

moment som fremmes for Formannskapet.  



Protokolltilførsel: Det var enighet i Fellesrådet om at man bør unngå  bruk av MVA  og 

renteinntekter i framtidige budsjetter.  

Arbeidsgruppa v/kirkeverge tar kontakt med rådmannen om en dialog opp mot møte i 

Formannskap. 
 

Vedtak:  Refererte referatsaker /orienteringsaker tas til orientering 

 

 

 

u.o Sak 40 /13   KONTRAKTER VEDRØRENDE VÅLER NYE KIRKE  

ENTREPRISE A, BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 

ENTREPRISE B  RØRLEGGERARBEIDER 

ENTREPRISE C VENTILASJONSTEKNISKE OG AUTOMASJONSARBEIDER 

ENTREPRISE D ELEKTRO-OG TELEARBEIDER 

 

Innstillingen på de forskjellige entreprisene legges fram på møtet, inklusiv økonomisk oversikt over 

de enkelte postene, og det totale prosjektet. 

 

Vedtak: 

 

 

Sak 41 /13 OPPNEVNING  AV MEDLEMMER   TIL ARRANGEMENTSKOMITEE FOR 

ÅPNINGEN AV NY KIRKE    -       

DATO FOR INNVIELSE AV DEN NYE KIRKEN 
 

Det er behov for en komitee som tar seg av det praktiske i forbindelse med innvielsen av den nye 

kirken. Det må tas stilling til hvem som skal innbys spesielt og det må sendes ut innbydelser i 

veldig god tid, samt koordinere oppgavene i forbindelse med åpningen. 

Dato som kan være aktuell når det gjelder innvielse av den den nye kirken er 24.05. 2015 

(Pinsedag). 

Saken var oppe til behandling  i Fellesrådsmøtet i august, der det ble vedtatt  utsettelse av saken. 

 

Vedtak: 

Navn på medlemmer:  

Arne Moseng, Cathrine Hagen, Merethe Astrup, Ingfrid Norum og Marit Kilen 

Dato for innvielse av den nye kirken:  24.05. 2015 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

U.O   SAK 42 /13 PERSONALSAK                                            Unntatt off. viser til FVL §13 

 

Vedtak: 

 

 

Eventuelt 

Kirkevergen sender et formelt brev til biskop ang prost Sevat Lappegard`s deltagelse i Fellesrådet, 

og ønske om at han fortsetter fremover til man har avklart og vedtatt oppgaver som det arbeides 

med i Arbeidsgruppa/ Fellesrådet,(bl.a budsjett for 2013/2014, regnskap 2013, og justering av 

stillinger). 

 

Torunn Syversen (sign)                                         Marit H. Kilen  (sign) 

leder                                                                       kirkeverge 

 



 


