Lindesnes kirkelige fellesnemnd
Postboks 210, 4503 Mandal

Møtebok for Lindesnes kirkelige fellesnemnd
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

16.05.2018
kl. 13:00
Mandal menighetshus

Tilstede:
Roger Greibesland, Per Ragnar Haraldstad, Marry Kleiven, Kari Roksvold Lindland, Ståle Ryste, Frida
Sandvik, Terje Arild Valborgland, Christoffer Westermoen (fra sak 18).
Dessuten møtte:
Tanja S. Husby, Steinar Moen, Siri G. Risdal

Saker
Sak 016/18 Godkjenning av innkalling og protokoll
Godkjenning av innkalling til dette møtet.
Godkjenning av protokoll fra møtet 18.04.2018, utsendt pr epost 19.04.2018

Forslag til vedtak:
Innkalling godkjent.
Protokoll fra møtet 18.04.2018 godkjent.

Møtebehandling:
Frida Sandvik var oppnevnt fra Mandal som fast representant etter Ragnvald Madland. Det er ennå ikke gjort
formelt vedtak i fellesrådet, men fellesnemnda hadde ingen merknader til at hun tiltrådte dagens møte.

Vedtak:
Innkalling godkjent.
Protokoll fra møtet 18.04.2018 godkjent.

Sak 017/18 Leieavtale i nytt Kirkens hus i Mandal
Mandal menighet har kjøpt lokaliteter i Mandal sentrum og er der i gang med å realisere nytt kirkesenter. Det
har hele tiden vært en forutsetning at fellesrådet skal inn her som leietaker til nye kontorlokaler. Dette gjelder
fortrinnsvis 2. etg. av bygg i gågata.
Leiepris vil ikke overstige dagens leie i nåværende lokaler.
Mandal menighet ønsker en langsiktig leieavtale for at finansiering av prosjektet skal være økonomisk trygt
forankret.
I og med at part i ev. leieavtale fra 2020 vil være det nye Lindesnes kirkelige fellesråd, må fellesnemnda ha
anledning til å uttale seg om saken før inngåelse av leieavtale. Helt konkret, vil en leieavtale som strekker
seg ut over 2019 forutsette at fellesrådets administrasjon fra 2020 blir lokalisert i Mandal.
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Dokumenter til saken:
Dok 2: Utkast til leiekontrakt
Dok 3: Plantegning 1. etasje
Dok 4: Plantegning 2. etasje
Dok 5: Leieareal fellesrådet

Forslag til vedtak:
1. Det nye fellesrådets administrasjon fra 2020 lokaliseres i Mandal
2. Fellesnemnda har ingen merknader til at Mandal kirkelige fellesråd inngår leieavtale for sine kontorer
etter de linjene som er foreslått for en periode som strekker seg ut over 31.12.2019.

Møtebehandling:
Fellesnemnda drøftet anmodningen fra Mandal menighetsråd og Mandal kirkelige fellesråd opp mot
nemndas egen prosess for å fastsette lokalisasjoner og organisasjonsplan for det nye fellesrådet. Det må tas
hensyn til at Mandal kirkelige fellesråd som virksomhet ikke eksisterer lenger enn til 31.12.2019.
Fellesnemnda har fullmakt til å inngå avtaler som gjelder tida fra 01.01.2020.

Vedtak:
1. Det nye fellesrådet vil ha behov for kontorer i Mandal, jf. vedtak i sak 32/2017 pkt 1. Hvor stort behovet
blir, og hvilke oppgaver som skal løses der, vil bli fastsatt gjennom behandling av ny organisasjonsplan.
2. Fellesnemnda har ingen merknader til at Mandal kirkelige fellesråd inngår leieavtale for sine kontorer for
perioden fram til 31.12.2019.

Sak 018/18 Møte med menighetsrådene 24.05.2018
Det er berammet informasjons- og drøftingsmøte mellom fellesnemnda og alle menighetsrådene i Mandal,
Lindesnes og Marnardal knyttet til arbeidet i fellesnemnda 24. mai 2018 i Øyslebø menighetshus.
Det er behov for å planlegge innhold og opplegg for møtet.

Forslag til vedtak:
Intet forslag til vedtak.

Møtebehandling:
Fellesnemnda drøftet tidspunkt, målsetting og innhold for samlingen, og fant det hensiktsmessig å utsette
møtet til juni.

Vedtak:
Møtet med menighetsrådene utsettes til tirsdag 19. juni kl 19 på menighetshuset på Øyslebø. Prosjektleder
utarbeider forslag til tekst i innkalling som sendes til fellesnemndas medlemmer pr epost for innspill.
For Lindesnes kirkelige fellesnemnd
Steinar Moen
prosjektleder
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