Protokoll fra eposthøring i kirkelig fellesnemnd 21.12.17
Sak 15/17

Revisor for kirkelig fellesnemnd

Kirkevergen i Lenvik har snakket med revisor om hvordan vi skal håndtere saken om revisor for den
kirkelige fellesnemnda.
Ettersom det er Lenvik kirkelige fellesråd som er vert for den økonomiske siden av arbeidet, mente
hun at det var naturlig at den kirkelige fellesnemnda bruker den revisoren som allerede har innsyn.
Revisorarbeidet vil faktureres på timebasis.
Men hun understreket at det er den kirkelige fellesnemnda som må gjøre vedtak vedrørende revisor.
Saken sendes nå ut på e‐post‐høring.
Jeg ber om svar med godkjent eller hvis ikke; Svar til alle.

Forslag til vedtak:
Kirkelig fellesnemnd velger samme revisor som Lenvik kirkelige fellesråd.
Høringsbehandling:
Innen fristens utløp var det kommet inn 7 svar som støttet forslag til vedtak. 7 av 10
stemmeberettigede er mer enn 2/3 av de 10 stemmeberettigede.
Vedtak:
Kirkelig fellesnemnd velger samme revisor som Lenvik kirkelige fellesråd.
Med 7 avlagte stemmer.

Sak16/17

Attesterings‐ og anvisningsmyndighet.

Fellesnemnda må gjøre vedtak om hvem som skal ha attestasjon‐ og anvisningsmyndighet slik at
regningene blir betalt.
Vi har nå mottatt kr 50 000 til arbeid i fellesnemnda i 2017. Det betyr at nå kan det utbetales
møtegodtgjørelse og reiseregninger, bare anvisningsmyndigheten kommer på plass.
For Lenvik kirkelige fellesråd er det kirkevergens sekretær som attesterer og kirkevergen som anviser.
Det anbefales at de samme gis denne myndigheten inntil prosjektleder er på plass. Da kan man
vurdere saken på nytt.

Forslag til vedtak:
Kirkevergens sekretær og kirkevergen i Lenvik gis henholdsvis attestasjons‐ og anvisningsmyndighet
for kirkelig fellesnemnd inntil prosjektleder er på plass.

Høringsbehandling:
Innen fristens utløp var det kommet inn 7 svar som støttet forslag til vedtak. 7 av 10
stemmeberettigede er mer enn 2/3 av de 10 stemmeberettigede.

Vedtak:
Kirkevergens sekretær og kirkevergen i Lenvik gis henholdsvis attestasjons‐ og
anvisningsmyndighet for kirkelig fellesnemnd inntil prosjektleder er på plass.

Vedtatt med 7 avlagte stemmer.
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