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17. juni 2016 

 

MØTEBOK-VÅLER MENIGHETSRÅD   

 
Møtedato: 16. juni 2016 på kirketorget kl 13.00-15.00 

 

Tilstede: Erik Fleischer, Rannveig Ø. Homlong, Henriette Svenneby, Merete H. Astrup, Veronica H. 

Solhaugen og Ole Kristian Brumoen. Forfall: Elin Østeberg, August Embretsen og vikarprest Thomas 

Midtsund.  Som vara møtte Torstein Risberg. Dessuten møtte kontorleder Heidi Gottenborg.  

 

Godkjenning av innkalling. 

 

Referater/orienteringssaker: 

 Godkjente møtebøker 14. april og 24. mai 2016 

 Svar fra kirkens julemesse på søknad om årlig støtte til konfirmantarbeidet. 

 Protokoll fra årsmøtet i Kirkens SOS Hedm./Oppland 3.4. + medl.kontingent 2016 

 Hamar bispedømmeråd; Kurstilbud «Dialogisk menighet», høsten 2016.  

Tilsetting – sokneprest i Solør, Vinger og Odal prosti med tjenestested Våler og Gravberget 

sokn. Frist for MR-uttalelse 1.8.16.  

 Sparebanken Hedmark; innføring av mCASH, brukerstedsavtale signert av leder. 

  Presentasjon «Vålerkirkene», utarbeidet av Tweed. Informasjon v/Rannveig. 

 Offentlig søkerliste – organiststillingen. 

 FR-møtereferat 31.05.2016. Ettersendes. 

Kopi av brev til FR vedr. minnelund. Brev ligger vedlagt. 

Bruk av kapellet til kirkelige handlinger. Henviser til FR-vedtak 31.5.16 

 

Orienteringssaker fra FR og utvalg - hva som har skjedd siden sist? 
  

SAK 19/16 REGNSKAP 2015 -  GODKJENNING 

Hedmark Revisjon IKS har fremlagt revisors beretning 2015 sammen med årsavslutningsbrev og  

brev 1-årsregnskapet. Våler menighetsråds regnskap 2015 er revidert og funnet i orden med 

kommentarer.  Revisjonsberetningen ligger som vedlegg. 

 

Regnskapet viser en netto negativt driftsresultat på kr 45.137,36 og et regnskapsmessig 

mindreforbruk (overskudd) på kr 100.378,64. Resultatet fremkommer slik;  

Brutto negativt driftsresultat  kr  - 45.137,36  

+ renteinntekter  kr  8.831,00  

= netto negativt driftsresultat kr - 36.306,36 

+ bruk av avsetninger (fond)  kr  204.084,80  

– avsetninger til fond  kr  - 67.399,80 

= mindreforbruk kr 100.378,64 

 =============== 

 

Vedtak: Våler menighetsråds regnskap for 2015 godkjennes. Årsavslutningsbrev og  

brev 1 – årsregnskapet tas til etterretning og rutiner forbedres.  

Mindreforbruk (overskudd) kr 100.378,64 avsettes de tilhørende disposisjonskonti med  

kr 48.464,64 til MR-utvalg og kr 51.914,- til VMB.  Revidering av delegasjonsreglementet  

evt. utarbeidelse av eget økonomireglement tas opp til behandling på høsten. 
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Side 2 

 

SAK 4/16 FORESPØRSEL OM SALG AV KERAMIKK 
Saken ble utsatt på møtet 21.1. og 14.4. 

Tidligere behandlet i sak 11/15 med følgende vedtak: Våler menighetsråd takker for initiativet, men har 

på det nåværende tidspunkt ikke kapasitet til å engasjere seg i denne saken. 
 

Henriette ønsker at saken tas opp igjen og har rettet en forespørsel til menighetsrådet om salg fra 

”Embla keramikk” av krus og t-lysholder i keramikk med siluetten av den nye kirken. Disse kan 

selges eller brukes som gaver med inntekt til den nye kirken. Se vedlagte tilbud.  

Henriette undersøker med sin kontaktperson om salget eventuelt kan gå igjennom kommisjon.  

 

Regler om mva-plikt vedrørende kommisjonssalg er forespurt revisjon og vi avventer svar. 

 

Vedtak: Våler menighetsråd vedtok å selge håndlagde keramikk t-lysestaker og krus i 

kommisjonssalg for «Embla keramikk». Produktene er «Unika» og dermed ikke mva-pliktige.  

 

SAK 20/16 MØTEPLAN 2. HALVÅR 2016 

Dato: Sted: Fremmøte: 

Torsdag 28.07.  Kirketorget kl 14.00 (endr. pga Åpen kirke 11-14) 

Torsdag 08.09. Kirketorget kl 13.00  

Torsdag 20.10. Kirketorget kl 13.00  

Torsdag 10.11. Kirketorget kl 13.00 

Torsdag 15.12. Kirketorget kl 16.00 (merk tidspunkt) 

 

Vedtak: Våler menighetsråd vedtok møteplan for 2. halvår 2016 

 

SAK 21/16 OFFERLISTE 2. HALVÅR 2016 
Forslag til offerliste 2. halvår ligger vedlagt. 

 

Vedtak: Våler menighetsråd vedtok forslag til offerliste for 2. halvår 2016 

 

SAK 22/16 REFUSJONER TIL FR – BRUK AV FOND 

Tidligere behandlet i sak 13/16 nr 13.1. Bordplatene i kirketorget (10) er nå byttet ut til plater av 

bjørk. Det ble funnet et rimeligere alternativ enn oppgitt. Det foreslås at nettoutgiften på  

kr 3.160,- refunderes FR ved dekning av bundet fond til forskjønnelse i kirken. 

 

Det er innkjøpt 5 blomsterkrukker i sement til kirkens inngangsparti i syd og øst og fotavtrykket.  

Krukkene er gitt som gave til kirken av et medlem og kr 3.500 er refundert til fellesrådet.  

Nettoutgiften til beplantningen, kr 3.200,-, foreslås belastet blomsterfondet. 

 

Forslag til vedtak: Våler menighetsråd vedtar å refundere FR for nettoutgiften på bordplatene,  

kr 3.160,-, ved dekking fra bundet fond og refundere nettoutgiften på beplantning i krukkene,  

kr 3.200,-, ved bruk av blomsterfondet. Menighetsrådet takker hjerteligst giveren av krukkene. 

Refusjonene tas med i budsjettjusteringen til høsten. 

 

Vedtak: Våler menighetsråd vedtok å refundere FR for nettoutgiften på bordplatene,  

kr 3.160,-, ved dekking fra bundet fond. Refusjonen tas med i budsjettjusteringen til høsten. 

Inntekter på kortsalg går til dekning av utgifter til beplantning av inngangspartier i kirken og 

refunderes dermed ikke fra Blomsterfondet. Menighetsrådet takker hjerteligst giveren av krukkene.  

 

SAK 23/16 KONFIRMANTLEIR 2017 

Konfirmantleir i Trondheim 2017? Arne har sagt seg villig til å være behjelpelig med planleggingen 

for 2017-kullet før han slutter til høsten. 

 

Vedtak: Menighetsrådet vedtok at konfirmantleiren i 2017 går til Trondheim. 
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Side 3 

 

SAK 24/16 GRAVFERDSRITUALER 

Viser til brev datert 11.5.16 fra Våler pensjonistforening vedrørende gravferdsritualer og rutiner for 

oppgraving ved begravelser. Brev ligger vedlagt. Behandlet i FR (sak 10/16).   

Har menighetsrådet synspunkter i saken? 

 

Vedtak: Våler menighetsråd vedtok at det ikke gjøres endringer i gravferdsritualet med oppgraving 

av jordhaug ved siden av graven. Dette er en lang tradisjon i bygda, som ønskes opprettholdt.  

 

SAK 25/16 UTLEIE AV KIRKEN /KIRKETORGET – MERSALG TIL INNTEKT 

Kirkekontoret har fått forespørsel fra arrangører som leier kirken til konserter, om de også har 

anledning til loddsalg eller kaffesalg som merinntekt på sine arrangementer. 

 

Utleie av kirketorget 

Det har kommet forespørsel om kirketorget kan leies ut til private arrangementer (barnedåp). 

 

Har menighetsrådet synspunkter på disse forespørslene? 

Det haster med å få utarbeidet en kontrakt for utleie av kirken. 

 

Vedtak: Våler menighetsråd vedtok at det ikke tillates kaffe- og loddsalg i kirken eller uteområdet i 

forbindelse med utleie. Menighetsrådet ser positivt på utleie av kirketorget til private 

arrangementer. Det må snarlig utarbeides utleiekontrakt.    

 

SAK 26/16 KIRKEKAFFE / ARRANGEMENT 
Fredag 29. juli – Mariakirken minnelund kl 18.00.  

 

Onsdag 24. august – Informasjonsmøte i kirken kl 19.00 for foresatte/konfirmanter 2017 

Kirkekaffe – Hvem kan lede møtet og hvem kan være ansvarlig for kirkekaffen? 

Vedtak: Thomas og Gunhild forespørres om å lede møtet. Ansvarlige for kirkekaffen blir Merete 

og Veronica. 

 

Søndag 28. august – Finnskogvandring m/konfirmantene.  

Konfirmantene fraktes med privatbiler til Risberget kirkesal hvor de starter med andakt og foredrag.  

De fraktes videre til Haldammen og går finnskogleden.  Avslutter med gudstjeneste i Gravberget 

kirke kl 17.00. Fint om noen fra Våler menighetsråd deltar. 

 Hvis dere ønsker å være med på bevertning av motti og flesk (ca kr 50,-), så er det viktig 

med påmelding til kirkekontoret innen 23. august.  

 

Informasjonssak: 
Skog/kratt øst for gravplassen bør ryddes og tynnes. Ole Kristian tar ansvaret med å organisere dette. 

 

Våler kirkekontor 

 

 

Rannveig Ø. Homlong (sign)  Heidi Gottenborg (sign) 

MR-leder  kontorleder 
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Neste møte torsdag 28.07.16 kl 14.00 på kirketorget 


