
Møtebok hovedutskrift FR 7. mai 2014 

 

 

 

 

 
 
      

Til stades: Nils Kåre Nysæter, Grete Røksund Myrhaug,  Kjetil Eldøy  Kom.repr. Tordis Nysæter, prost 
  Svein Arne Theodorsen og kyrkjeverje Liv Kari Bru.    
 

Fråver:  Addy Anne Langeland. 

 
 
SAKLISTE 

 Godkjenning av innkalling og sakliste.  
 

 Godkjenning av møtebok frå fellesrådsmøte  26. mars 2014. 
 

 Referat, meldingar, orienteringar 
 

 Nytt frå Stord Sokneråd v/ Kjetil Eldøy. 
 Har gjennomført to konfirmantfestar. Svært vellukka. 
 Utleigereglar for kyrkja. 

 

 Nytt frå Nysæter sokneråd v/ Grete Røksund Myrhaug. 
 SR har hatt besøk av Margrethe Lauksund, repr. frå Nysæter til Ungdomstinget.Gåve. 
 Revidering av ordlyden i Visjon for Nysæter kyrkje i samband med tekst på roll-up. 
 Godkjenning av gudstenesteliste 
 Arbeider med oppnemning av nytt medlem i undervisningsutvalet. 
 Høyring om kyrkjebygg: Soknerådet handsamar ikkje denne saka, men utfordrar dei 

som ynskjer det til å senda sine kommentarar inn til fellesrådet som då tek dette med 
i sin høyringsuttale. 

 PLanlegging av konfirmantfest 7. mai. 
 

 Nytt frå staben 
 Orientering om sommarkabalen på gravplassen. 
 Orientering om sjukemeldingar, stillingsprosentar mm 

 

 

 Nytt frå rehab Stord kyrkje og bårehuset 
 

 Nytt frå Nysæter kyrkje 
 

 Gravplassane. Sommarkabalen, vigsling mm. 
 

 Orientering om framdrift av prosjekt kyrkjelydshus. 
 

Råd/utval:  Stord kyrkjelege fellesråd. 

Tid:   Onsdag 7. mai kl. 18:00.  

Møtestad:  Kyrkjekontoret 

Opning:  Svein Arne 

 
 



______________________________________________________________________________________________________ 
Saksnr.           A.kode Sak tittel 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

2014/10 046 Årsmelding for Stord kyrkjelege fellesråd 2013. 
Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd vedtek den framlagde årsmeldinga for 2013: 
Samrøysta vedteke. 
 
 

2014/11 154 Auke av festeavgifta. 
Vedtak: 
Stord kyrkjeleg fellesråd vedtek å auka festeavgifta i Stord frå kr. 150 til kr. 250 pr. år med verknad frå 
01.01.2015. Vedtaket vert sendt Stord kommune til godkjenning. 
Samrøysta vedteke. 
 

 
2014/12 112 Revidert driftsbudsjett 2014 
Vedtak: 
Stord kyrkjeleg fellesråd vedtek det framlagde forslaget til revidert budsjett for 2014.  

Samrøysta vedteke. 
 
 

2014/13 113 Investeringsbudsjett for Stord kyrkjelege fellesråd 2015-2018. 
Vedtak: 
Stord kyrkjeleg fellesråd vedtek det framlagde investeringsbudsjettet for 2015-2018 
Samrøysta vedteke. 
 
 

2014/14 154 Betaling for bruk av kyrkjene på Stord. 
Vedtak: 
Stord kyrkjeleg fellesråd vedtek dei framlagde betalingssatsanefrå kulturutvalet. Det betyr at lokale 
amatørar berre skal betala for leige av kyrkja og event. leige av høgtalaranlegg ved arrangement i kyrkja. 
Samrøysta vedteke. 
 

 
2014/15 110 Avtale om prosjektleiing med kommunen . 
Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd ber kyrkjeverja om å arbeida vidare med Stord kommune v/ rådmannen med 
tanke på å komma fram til ei samarbeidsavtale om prosjektleiing. 
Samrøysta vedteke. 
 

2014/16 401 Høyring om kyrkjebygg . 
Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd har gått gjennom høyring om kyrkjebygg del I & II frå Kyrkjerådet og ber 
kyrkjeverja senda inn dei høyringssvara som kom fram. 
Samrøysta vedteke. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Stord  09.05.2014          
For Stord kyrkjelege fellesråd     

 
     

Nils Kåre Nysæter     Liv Kari Bru 
Leiar       Kyrkjeverje/dagleg leiar 

 

 

Neste møte i fellesrådet er 

tirsdag 17. juni kl. 18:00 


