
Iveland menighetsråd 
4724 IVELAND   
 

 
INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTE 

 
Kjell Øina, Solfrid Amundsen, Sigrid Triffitt, Anne Grethe Berg, Dag Øyvind Hauge( 1. vara), 
Fredrik Netland, Sig Tove Aasen, Alfred Ø. Fjermeros(kom. rep,) Adina Skaiaa (ref) 

 
 

Møte 
Kommunehuset, kantina 

Onsdag 19.10.2022  kl 19.00 
 
Åpning v/ Solfrid 
 
 
Eventuelle merknader til innkalling og referat:  
 
 
Sak 58/22MF             Referatsaker  
 
Sak 59/22 M              Evaluering av gudstjenester   
     
Sak 60/22 M         Gudstjenesteplan høst  
 
Sak 61/22 MF       Økonomi 
 
Sak 62/22 M    Lokaler DNK 
           
 Sak 63/22  M                  Prokura til daglig leder 
 
Sak 64/22 MF            Eventuelt   
 
 
                                     
 
Forfall bes meldes til:  
Adina Skaiaa,    tlf  97506190 
 
Iveland, 11.10.22 
 
 
Vennlig hilsen 
Adina Skaiaa 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 58/22MF             Referatsaker  
 
Sak 59/22 M              Evaluering av gudstjenester   
25.09 Familiegudstjeneste høsttakkefest, 4 årsbok, utlodning til misjonsprosjektet 
09.10 Gudstjeneste 50 års konfirmanter kirkekaffe 
 
     
Sak 60/22 M         Gudstjenesteplan høst  
23.10 Familiegudstjeneste 5 års bok. Kirkekaffe 
27.10 Salmekveld i samarbeid med misjonsforeningen. Oxana, Kristin K Myhren, Alf Helge 
Viksnes, Olav Nilsen, Harald Ove, Fredrik 
05.11 Åpen kirke kl 15.00-17.00 v/ Diakoniutvalget. Bålpanne og kaffe ute. 
06.11 Allehelgensgudstjeneste - Minning av de som har gått bort. Diakoniutvalget deltar. 
19-20.11 Lys våken helg med overnatting for 6. klasse. Familiegudstjeneste søndag kl 11.00 
 
Sak 61/22 MF     Økonomi  
Forhandlingene om ny hovedtariffavtale pågår ut oktober.  
Foreløpige beregninger gir en overskridelse av strømbudsjettet med ca kr 30.000,-  
Regjeringen har satt av 30. mill til strømstøtte til kirkene sør for Dovre.  
Endring av regnskaps-systemer i Vennesla skaper stort press på de ansatte der, og det har 
vært en del utfordringer med lønn og regnskapsrapportering.   
En av lyskasterne ved kirken er ødelagt, og alle er ute av drift. Mykjåland har lovet å komme 
med et tilbud på løsning innen onsdag.  
 
 
Sak 62/22 M  Lokaler DNK   
Se vedlegg 
           
 Sak 63/22  MF        Prokura til daglig leder          
Styret kan inngå avtaler på vegne av selskapet. Denne retten kan ikke fratas styret. I mange 
styrer er det imidlertid flere medlemmer, og det er upraktisk at alle styremedlemmene må 
signere avtaler. Dette vedtaket vil formalisere daglig leders rett til å signere avtaler og 
understreke den praksis som er i dag.  

Daglig leders signaturrett 
Etter asl. § 6-31 og asal. § 6-31 kan styret gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte 
ansatte rett til å tegne selskapets firma. Slik fullmakt kan fastsettes i vedtektene, som også 
kan begrense styrets myndighet til å gi rett til å tegne selskapets firma. Denne retten kan 
når som helst tilbakekalles. Vedtektsfestet fullmakt kan tilbakekalles av styret når 
generalforsamlingens beslutning ikke kan avventes uten skade for selskapet. 
Daglig leder har allerede en omfattende stillingsfullmakt da daglig leder representerer 
selskapet utad i saker som inngår i den daglige ledelse, se asl. § 6-32 og asal. § 6-32. Å gi 
daglig leder rett til å tegne selskapet, signatur, innebærer at styret gir daglig leder fullmakter 
ut over stillingsfullmakten. For eksempel gir signaturen daglig leder rett til å underskrive i de 
saker som styret normalt tar stilling til. Dette dreier seg om saker som etter selskapets 
forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Normalt bør ikke daglig leder gis signatur. 

Prokura er en annen type fullmakt, som kan gis til hvem som helst. En prokurafullmakt er 
omfattende, men ikke identisk med daglig leders fullmakt. Fullmaktens grenser er angitt 
i prokuraloven. Prokuristen kan i utgangspunktet «opptre på vegne av foretaket i alt som 
hører til driften av dette». Unntak gjelder imidlertid for salg og beheftelse av fast eiendom. 



Prokuraloven § 1. 
Har en næringsdrivende gitt noen en fullmakt som uttrykkelig er kalt prokura, eller på annen måte 
betegnet noen som sin prokurist, er denne bemyndiget til å opptre på vegne av foretaket i alt som 
hører til driften av dette. Prokuristen kan likevel ikke uten uttrykkelig fullmakt overdra eller behefte 
foretakets faste eiendom eller løsøre som kan registreres i skipsregisteret eller luftfartøyregisteret, 
eller opptre på dets vegne i søksmål. 

Forslag til vedtak: kirkeverge Adina Skaiaa gis prokura-fullmakt for Iveland sokn. 
 
 
Sak 64/22 MF          Eventuelt   
 
 
Nasjonal aksjon «Drop-in dåp» perioden 27. mai til 11. juni 
Fra pinsa i 2023 og to uker inn i juni er det nå planlagt en periode med nasjonal 
oppmerksomhet om drop-in-dåp, som et supplement til dåp i høgmesse. Det er ønskelig at 
dette tas med i planene hos alle menigheter. 
 
   
 
Møteplan høsten 2022:  
Onsdager kl. 19.00:  23.11 – 14.12 
 
 
 
 
    
 
 


