
DEN NORSKE KIRKE 

Våler kirkelige fellesråd 
 

 
Kirkekontoret 

2436 VÅLER I SOLØR 

Tlf: 62424095 

Faks: 62424071 
        Våler 11.06.-15 

 
 

 

Møte i Våler kirkelige fellesråd 
 

 

Møte i Våler kirkelige fellesråd torsdag  11. juni 2015 kl. 15.00-16.00 

Møtested: kirkekontoret 

 

 

 

Innkalte: 
Torunn Syversen, Eva Olastuen, Kjell Konterud, Ola Nystuen, Bjørg Bråten,  Ingfrid Norum 

Byggekomiteen: Arild Lande, økonomisjef Toini Myrvang 

Frafall: Ola Nystuen 

Fra Byggekomiteen, Arild Lande  orienterer om sluttavregningene.  

| 

 

Sakliste 

Godkjenning av innkalling. 

 

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

 

Referatsaker/orienteringssaker 
 

 Ferdigattest Våler nye kirke 

 Fra Arbeidstilsynet: Oppfylte pålegg 

 Fra KLP: Kontoutskrift 2014 

 Fra Honeywell: Tilbud servicekontrakt – brannalarm 

 Fra Kulturdepartementet: Rundskriv –V9N/2015 Forskrift om krigsgraver og ny ordning for 

tilskudd til vedlikehold 

 Fra kulturhistorisk senter:  Søknad om å få legge elektrisk ledning fra kirkedøra ut til tårnet 

 Fra arkitekt Espen Surnevik: Arkitektnotat nr 16 

 

Vedtak: referatsaker /orienteringssaker tas til orientering 

  

 

 

 Sak 14 /15       SØKNAD OM LÅN 
Viser til søknad angående lånegaranti fra leder i Fellesrådet samt oversikt over investering ny kirke, 

regnskapet  pr. 10.06 15 og utestående fakturaer lagt fram 10.06.15 

 

  

 



Vedtak:  

 

 Fellesrådet fremmer søknad til Våler kommune (oversendt Formannskapet 08.06.15) om 

lånegaranti størrelse 3 millioner kroner for låneopptak til kirkegårdsgraver, samt sluttføring 

av prosjekt Våler nye kirke. Våler kirkelige fellesråd beklager at følgende vedtak må fattes, 

og understreker at fellesrådet selv må bære ansvaret og betjene lånet over inngått 

låneperiode 

 Fellesrådet vil nedbetale lånet fortløpende når merverdiavgiften blir tilbakeført, og ved 

innkommende gavemidler som tilfaller kirken.  

 Fellesrådet forventer utifra inntekter og utgifter pr i dag at et reelt lån vil være i 

størrelsesorden kr 500 000 til Prosjekt Våler nye kirke og kr 250 00 til ny kirkegårdsgraver. 

 Fellesrådet sender søknad til biskop og fylkesmann for godkjenning av låneopptak. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

SAK 15 /15  SALG AV HENGER               

 

Salg av henger ble tatt opp under eventuelt på siste møte. Der ble det bestemt at mulig salg av 

henger skulle  fattes vedtak i neste møte.  

 

Det ble bestemt at det må foreligge skriftlig bekreftelse fra kirketjener at henger ikke er i bruk, samt  

skriftlig verdivurdering på hengeren fra et firma.  

Det er innhentet to prisoverslag angående verdi på henger. 

 

Vedtak: 

Henger avhendes. Verdigrunnlag kr. 4000,- 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Sak 16/15 MØTEPLAN SISTE HALVÅR 

 

Vedtak: 

 

Onsdag 26.08 

Onsdag 29.09 

Onsdag 28.10 

Onsdag 02.12         alle møtene starter 15.00  

 

 

Eventuelt 

 

 

 

Torunn Syversen     Marit Kilen 

Leder        kirkeverge 

 

      

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 


