
DEN NORSKE KIRKE 
Våler kirkelige fellesråd 

 

 

Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 

     

 

 

 

MØTE I KIRKELIG FELLESRÅD 
 

Møtedato: 09. 03. 2016 

Møtetid: 14.00 – 15.30 

Møtested:  kirken 
 

 Møtebok Våler kirkelige fellesråd     

 

Tilstede 
Erik Fleischer, Ole Kristian Brumoen, Eva Olastuen, Bjørg Bråten 

Forfall: Lise B. Svenkerud, Øystein Halling 

 

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

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

 

 

Referatsaker/orienteringssaker 

 Fra Hamar biskop: Geistlig representant i Våler kirkelige fellesråd. 

 Til kulturdepartementet: Svar på tildeling fra kirkens landsfond. 

 Ny brannforskrift fra 01.01 16 med nye krav til forebyggende brannvern fra norske 

myndigheter 

 Stillingsannonse kantor 

 Fra Hamar Bispedømmeråd: Tildeling av tilskudd til trosopplæring 1. termin 2106 

 

Vedtak: referatsaker /orienteringssaker tas til orientering 

  

 

Sak 04 / 16 REGNSKAPET OG ÅRSBERETNING 2015 

 

Regnskapet 2015  blir lagt fram på møtet. Årsberetningen blir sendt på mail. 

 

vedtak: 

 Fellesrådet tar det foreløpige regnskapet og årsberetningen til orientering slik det foreligger, 

og ber om at regnskapet for 2015 sammen med revisorberetning kommer tilbake til 

Fellesrådet for endelig godkjenning. 

 

 

 

Sak 05 / 16 ØKONOMIPLAN 2016- 2019 



Sendt på mail. 

Det vil bli foretatt lite investeringer i denne perioden. Kapellet trenger og males utvendig. 

Det er vedtatt at det skal kjøpes inn ny gravemaskin. Det investeres  i en luftbefukter, ettersom det 

har vært et stort problem med at luften har vært for tørr til enkelte tider. 

Det må også kjøpes inn hyller, klesskap, samt diverse ting. (Viser til rapport fra tilsyn med  

universell utforming.) 

Prognoser viser at festeavgifter vil ligge på et stabilt (høyere) nivå for perioden. Vi må gå ut i fra at 

det kommunale tilskuddet i denne perioden justeres i samsvar med økte lønns og 

pensjonsutbetalinger.  

 

Vedtak:  

 Fellesrådet vedtar økonomiplanen for 2016- 2019 som den foreligger. 

 Fellesrådet vedtok at det som er igjen av lånet på 3 mill, blir stående på sparekonto inntil 

videre. 

 

 

SAK 06 /16 RAPPORT FRA TILSYN MED UNIVERSELL UTFORMING 

Rapporten er fra Samfunnsmedisin i Solør. Saken er tatt opp i forige møte under informasjonssaker. 

Der ble det vedtatt at saken sendes arkitekt for utalelse før Fellesrådet tar stilling til merknadene 

som har kommet. Både økonomiske hensyn, effekten av tiltakene og tidsaspektet vil ha fokus når 

det utarbeides en prioritert liste.  

 

Vedtak: 

Kirkeverge og leder i FR får fullmakt til å utarbeide forslag til rangering av tiltakene med 

utgangspunkt i arktektnotat 17. 

 

 

Sak 07 / 16 BEREDSKAPSPLAN  

Sendes på mail. 

Denne planen tar utgangspunkt i AML og forskrift om systyematisk HMS arbeidet i virksomheter. 

Dette lovverket krever at det drives målrettet arbeid innen HMS. 

Planen skal være lett tilgjengelig for de ansatte, og den skal gås igjennom en gang i året. 

 

Vedtak:  

Fellesrådet vedtar beredskapsplanen for Fellesrådet med  de endringer som kom fram på stabsmøtet. 

 

 

Sak 08 / 16 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM VK OG VKF BRUK AV FREDET LÅVE 

PÅ KIRKELUND 

Viser til forslag  på samarbeidsavtale fra kultursjefen ang bruk av fredet låve på Kirkelund gnr 43 

bnr 5.  

 

Vedtak 

Samarbeidsavtalen  mellom VK og VKF vedtas. 

 

Eventuelt 

Det er gått til anskaffelse av gravemaskin med henger på gravplassene. Leder E. Fleischer og O.K. 

Brumoen forhandlet fram kontrakten.  Det medfølger  1 times opplæring i bruk av den. 

 

Erik Fleischer (sign)     Marit H. Kilen  (sign) 

Leder       kirkeverge 

 

  

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 


