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9. september 2016 

 

Møte i Våler kirkelige fellesråd    

 
Møtedato: 7. september 2016 på kirketorget kl 13.00-15.00 

 

Tilstede; Erik Fleischer, Eva Olastuen, Bjørg Bråten, Øystein Halling og som  

vara; Merete Astrup og Espen Svenneby. 

Forfall: Ole Kristian Brumoen og Lise B. Svenkerud 

Dessuten møtte Arne Moseng for orientering i sak 25 og 26 og Heidi Gottenborg (referat). 

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

 

Sak 25 / 16 KANTORSTILLINGEN 
Det er 7 søkere til stillingen som kantor. Det er blitt foretatt intervju av tre aktuelle kandidater. 

Tilstede under intervjuene var kantor Arne Moseng og leder i Fellesrådet, Erik Fleischer. 

Kantor Arne Moseng og leder i Fellesrådet Erik Fleischer, orienterer Fellesrådet om status i saken. 

Det er tre aktuelle alternativer til saken: 

Aktuell søker tilbys jobben, aktuell søker innkalles til nytt intervju, eller stillingen utlyses på ny. 

Ut i fra et av disse tre alternativene, fatter Fellesrådet et vedtak. 

 

Forslag til vedtak: 

Formuleres på møtet 

 

Saken er behandlet i administrasjonsutvalget 7.9.2016 med følgende vedtak: 

Etter en samlet vurdering og med bakgrunn i utlysningsteksten, anbefaler administrasjonsutvalget 

at FR tilsetter Andrey Mirgorodskiy i stillingen fra 1. november 2016.  

 

Vedtak:  

Våler kirkelige fellesråd vedtok enstemmig å tilsette Andrey Mirgorodskiy i 100% stilling som 

kantor i Våler og Gravberget sokn fra 1. november 2016, med prøvetid på 6 mnd. og 1 måneds 

gjensidig oppsigelsesfrist. Arne kontakter søkeren og formulerer tilbudsbrevet som undertegnes av 

FR-leder. 

 

Sak 26 / 16 HØYTALERANLEGG I  KIRKEN 
Det har kommet en del klager på lydkvaliteten i den nye kirken. Det er et ønske om å optimalisere 

lyden og i den forbindelse ble kantor Arne Moseng spurt om å jobbe videre med saken. 

Nå har det kommet pristilbud på nye høytalere som kan byttes ut med de som henger der. Kantor 

Arne Moseng legger fram status i saken samt pristilbud på nye høytalere for Fellesrådet. 

 

Forslag til vedtak:  

Kantor Arne Moseng får mandat til å forhandle fram en avtale om innkjøp av nye høytalere.  

 

Vedtak:  

Kantor Arne Moseng får mandat til å forhandle fram en avtale om innkjøp av nye høytalere i kirken. 

Pristilbud på nye søylehøytalere m/smijernsfot netto ca kr 68.000.  

Fellesrådet vedtok enstemmig innkjøpet og at utgiften kan dekkes av lån hvis nødvendig.  

Kontrakt/betaling skjer etter at det nye høytaleropplegget er utprøvd og fungerer etter avtale. 
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Side 2 

 

Informasjonssak: 

Eva orienterte om omfattende skade på brannsikringsanlegget i Gravberget kirke etter lynnedslag. 

Nytt anlegg er installert, noe arbeid og reparasjon gjenstår. Dette er en forsikringssak. 

 

 

Erik Fleischer (sign)     Heidi Gottenborg  (sign) 

Leder       kontorleder 

 

  

        

 

 


