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TIL STADES: 
Nils Dale Elde, Marit Stalheim Grimstad, Kjellaug Stautland Eide, Lovise Sæbø Heimro,  
Arnt Johan Vistnes (geisteleg representant) Liv Kari Eskeland (kommunal representant) 
og Liv Kari Bru, kyrkjeverje. 
 

Liv Kari Eskeland var ugild i sak 2017/07, Høyring vedr prosesjonsveg frå Stord kyrkje, og var såleis ikkje til 
stades under handsaminga av denne saka. 
 

SAKLISTE 
 

 Godkjenning av innkalling og sakliste.  
GODKJENT uten merknadar. 
 

 Godkjenning av møtebok frå fellesrådsmøte 13.desember 2016  
GODKJENT uten merknadar. 
 

 Referat, meldingar, orienteringar 
 

 Nytt frå Stord Sokneråd v/ Kjellaug. 
 Samtale med kantor Ole Jørgen Furdal. 

o Plan for kyrkjemusikalsk plan. 
o Orgelkomitè med tanke på nytt orgel i Stord. 

 Komitè for kyrkjelydshus. 
 Godkjenning av vigselstad på Huglo. 
 Planlegging av konfirmantfest. Soknerådet vurderer billegare alternativ. 
 Behov for fleire leiarar i søndagsskulen. 
 Rapport frå forsamlingsutvalet (Leirvik, Horneland & Sagåg indremisjon). 

 

 Nytt frå Nysæter sokneråd v/ Lovise 
 Fokussaker: 

o Rehabiliteringa av kjøkkenet er ferdig og teke i bruk.  
o Lysestakane til prosesjonslys er tekne i bruk. 
o Lydanlegg. 
o Vurderer MCash. 
o Inntektene frå basaren til hausten skal gå til lyd/lys-anlegg. 
o Soknerådet tenkjer å kjøpa inn skjermar til info i vestibyle og kyrkjelydssal. 

 Permisjonssøknad frå Odd Naustdal 
 Arrangerer konsert/kyrkjelydskveld med Norheimsund Øystese ungdomskor. 
 Økonomiutval med fokus på gjevarteneste.  Nils Kåre Nysæter vert leiar. 

Råd/utval:  Stord kyrkjelege fellesråd. 

Tid:   Onsdag 8. februar kl. 18:00  

Møtestad:  Kyrkjekontoret 

Opning:  Marit Stalheim Grimstad 

Innkalling og saksdokument vert også sendt til varamedlemene, som møter berre etter nærare 
innkalling. Forfall må meldast snarast råd til FR-leiaren eller kyrkjeverja . 
 

 
 



 Nytt frå staben 
 

 Ny vigselsliturgi. (Vedlegg) 
 

 Nytt om gravplassar. 
 Vigsling av Nysæter gravplass, den nye delen, søndag 26. februar 2017. 

 

 Nytt frå rehabilitering/vedlikehald av kyrkjene 
 Midlar frå tiltakspakken til rehabilitering av Stord kyrkje. 
 Oppstart i Stord kyrkje. 

 

 Orientering om tilskot til trusopplæring 2016 og 2017 samt lønsrefusjonar til diakon og 
kateketstilling. 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Saksnr.           A.kode Sak tittel 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

2017/01 254 Framdrift personalsak. u.off 
Vedtak: 
U.off 
Samrøysta vedteke. 
 
 

2017/02 046 Førebuing årsmelding for 2016.  
Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd ber kyrkjeverja skriva framlegg til årsmelding med dutgangspunkt i dei emna som 
kom fram på møtet. 
Fellesrådet vil handsama framlegg til årsmelding på møtet 29. mars. 
Samrøysta vedteke. 
 
 

2017/03 211 Ledig stilling i administrasjonen ved kyrkjekontoret.  
Vedtak: 
Stord kyrkjeleg fellesråd ber kyrkjeverja arbeida vidare med denne saka ut frå signal  som kom fram på 
møtet. Fellesrådet ber om eit framlegg på stillingsstorleik, fordeling av administrative oppgåver samt 
endring av rutinar på kyrkjekontoret. 
Fellesrådet vil gjera endeleg vedtak på møte 29.mars med tanke på utlysing. Ein tek sikte på at ny 
medarbeidar vert tilsett frå medio august 2017. 
Samrøysta vedteke. 

 
 
2017/04 154 Framlegg om høgare festeavgift. 
Vedtak: 
Stord kyrkjeleg fellesråd vedtek å auka festeavgifta for kistegraver i Stord frå kr. 250,-  til kr. 350,-  pr. år for 
med verknad frå 01.01.2018. Festeavgifta for urnegraver vert uendra, altså kr. 250,-. 
Frå og med 01.01.2019 vert festeavgifta indeksregulert. 
Vedtaket vert sendt Stord kommune til godkjenning. 
Samrøysta vedteke. 
 



 

2017/05 154 Høgare prisar på avtalar om stell av graver.  
Vedtak: 
Stord kyrkjeleg fellesråd vedtek å auka prisane på avtalar om stell av graver i tråd med framlegg frå 
kyrkjeverja. 
Samrøysta vedteke. 
 
 

2017/06 046 Informasjonsbrosjyre til pårørande om gravplassane.  
Vedtak: 
Stord kyrkjeleg fellesråd vedtek at det skal lagast ein informasjonsbrosjyre om gravlegging og gravplassar i 
Stord kommune. Kyrkjeverja tek ansvar for at ein brosjyre er klar hausten 2017. 
Samrøysta vedteke. 
 
 

2017/07 560 Høyring vedr prosesjonsveg frå Stord kyrkje.  
Vedtak: 
Stord kyrkjeleg fellesråd meiner at alternativ 1A er det beste alternativet med tanke på prosesjonsveg frå 
Stord kyrkje. 
Kyrkjeverja skriv høyringsuttale frå Stord kyrkjelege fellesråd med utgangspunkt i dei vurderingane rådet 
har gjort i forhold til: 

 Optimal ferdsel for gravferdsbil og prosesjon. 

 Kryssing av bilveg/trafikksikring. 

 Inngripen i noverande gravplassar. 

 Antal parkeringsplassar. 

 Mogleg plassering av kyrkjelydshus. 
Samrøysta vedteke. 

 
 
2017/08 555 Preludering i forkant av gravferd.  
Vedtak: 
Enkel preludering i forkant av gravferd vert framleis gratis til dei som ynskjer det i gravferd til personar som 
er medlem i Den norske kyrkja. 
Samrøysta vedteke. 
 
 
Stord 9. februar 2017      
For Stord kyrkjelege fellesråd     

 
   

Nils Dale Elde      Liv Kari Bru 
Leiar       Kyrkjeverje/dagleg leiar 

 

 

 Neste møte i fellesrådet er  

onsdag 29.mars 2017  


