
Møtebok hovedutskrift FR 3. mai 2016 

 

 

 

 

 

TIL STADES:  
Nils Dale Elde, Kjellaug Stautland Eide, Marit Stalheim Grimstad, Lovise Sæbø Heimro,   

Arnt Johan Vistnes (geisteleg representant) og Liv Kari Bru, kyrkjeverje. 

FRÅVER: 
Liv Kari Eskeland (kommunal repr.), Torbjørn Brosvik (vara, kommunal repr.) 

 
 

Fellesrådet starta møtet med synfaring på gravplassane som høyrer til Stord sokn; Gamle kyrkjegard, 
Vestre gravplass, Midtre gravplass, Øvre gravplass og Frugarden gravplass. 
 

 
SAKLISTE 

 
 Godkjenning av innkalling og sakliste.  

GODKJENT uten merknadar. 
 

 Godkjenning av møtebok frå fellesrådsmøte  16. mars 2016  
GODKJENT uten merknadar. 
 

 Referat, meldingar, orienteringar 
 

 Nytt frå Stord Sokneråd v/ Kjellaug 
 Har ikke vore møte i Stord sokneråd sidan sist. 

 

 Nytt frå Nysæter sokneråd v/ Lovise 
 Planlegging av konf. fest 10.mai 
 Søknad om permisjon fråReidun Hagenes og Odd Naustdal 
 Lovise har fått fritak frå vervet i undervisningsutvalet. 
 Det er etablert ungdomsutval i Nysæter. 
 Kyrkjelydskveld i samband med visitas i november. 

 

 Nytt frå staben 
 

 Nytt om gravplassar og kommande gravplassar. 
 Skilt på Frugarden. 
 Prosesjonsveg frå Stord kyrkje til Frugarden gravplass 

 "Ny" biler innkjøpt. Den gamle carawellen er historie. 
 Arbeidet med utviding av Nysæter gravplass er i rute. 

 

Råd/utval:  Stord kyrkjelege fellesråd. 

Tid:   Tirsdag 3. mai  kl. 18:00  

Møtestad:  Gravplassane og Stord Kyrkje 

Opning:  Kjellaug 
 

 
 



 Nytt frå rehabilitering/vedlikehald av kyrkjene 
 Toalettrommet i Stord kyrkje 
 Prosjektleiaransvaret er overført til Stord kommunale eigedom. 
 Varmestyringssystemet i Nysæter 

 

 Visitas i Stord 15.-17. & 20. nov 2016 v/ Arnt Johan. 
 Det er avtalt møte med kommuneleiing og næringslivsleiing. 

 

 Orientering frå møte i styret for Bjørgvin kyrkjeverjelag v/ Liv Kari 
 Det er avtalt møte med kommuneleiing og næringslivsleiing. 

 

 Kantorkabalen etter 1. oktober 2016 v/ Liv Kari. Saka vert handsama på junimøtet. 
 

 Muntleg eferat frå møte i komitè for kyrkjelydshus 19. april 2016. 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________________ 
Saksnr.           A.kode Sak tittel 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

2016/16 112 Revisjon av driftsbudsjettet for 2016 . 
Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd godkjenner framlegget til revidert driftsbudsjett for 2016. 
Samrøysta vedteke. 

 
 
2016/17 131 Rekneskapsrapport pr. 31.03.2016 . 
Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd tek økonomirapport pr. 31.03.2016 til orientering. 
Samrøysta vedteke. 

  
 
2016/18 003 Førespurnad om uttale - regulering av LNF-areal. 
Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd tek det planlagde reguleringsarbeidet til orientering og har fylgjande merknadar: 
A) Parkering. 
Parkering i dag er ei stor utfordring ved gravferder, konsertar, gudstenester og andre arrangement av ein 
viss storleik i Stord kyrkje. Parkeringsplassane i dag dekkjer ikkje behovet. Slik me tolkar framlegget til 
regulering av området, forsvinn dei "uformelle" parkeringsplassane som vert nytta under Frugardsbrua og 
ved sida av Ådlandvegen. Stord kyrkjelege fellesråd ber om at det vert teke omsyn til dette i dei nye 
reguleringsplanane, og at nytt parkeringsareal vert ein del av desse planane. 
B) Prosesjonsveg og kryssing av Ådlandsvegen. 
Stord kyrkjelege fellesråd ber om at trafikksikring ved kryssing av Ådlansvegen vert eit tema når 
prosesjonsvegen skal planleggast.Fellesrådet er opptekne av at tryggleik vert høgt prioritert og 
gjennomtenkt når eit par hundre menneske (+/-) samt ein stor gravferdsbil skal kryssa Ådlandsvegen for å 
komma inn på gravplassområdet. 
Samrøysta vedteke. 
 
 



2016/19 460 Kyrkjelydshus og tomtealternativ. 
Vedtak: 
A. Stord kyrkjelege fellesråd ber kyrkjeverja greia ut alternative tomter for bygging av kyrkjelydshus og 
leggja desse fram for Stord sokneråd til uttale. 
Fellesrådet tek deretter sikte på å vedta kor kyrkjelydshuset skal ligga. 
B. Stord kyrkjelege fellesråd ber kyrkjeverja ha ein samtale med rådmannen i Stord med tanke på kva som 
er/kan vera eit kommunalt finansieringsansvar for kyrkjelydshus/kyrkjekontor. 
Samrøysta vedteke. 
 
 

2016/20 550 Endring av rutinar for gravferd fredagar. 
Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd vedtek fylgjande endring av rutinane for gravferd fredagar: 
For gravferd på fredagar kl. 13:00 er det berre mogleg å gjennomføra bisetjingsseremoniar og ikkje 
kistegravferd. 
Dette vert vedteke som ei prøveordning i 1 år frå 1. juni 2016. 
Samrøysta vedteke. 
 
 
 
 
 
 
 
Stord 6.mai 2016      
For Stord kyrkjelege fellesråd     

 
     

Nils Dale Elde      Liv Kari Bru 
Leiar       Kyrkjeverje/dagleg leiar 

 

 

 Neste møte i fellesrådet er  

tirsdag 14. juni kl. 18:00  


