
Møtebok hovedutskrift FR 5. april 2017 

 

 

 

 

TIL STADES: 
Lovise Sæbø Heimro, Kjellaug Stautland Eide (.f.o.m. sak 2017/16), Heine Kaldefoss (vararepr) 
Arnt Johan Vistnes (geisteleg representant) Liv Kari Eskeland (kommunal representant) 
og Liv Kari Bru, kyrkjeverje. 
 
FRÅVER 
Nils Dale Elde og Marit Stalheim Gristad. 
 
Både leiar og nestleiar hadde meldt fråver til møtet. 
Kyrkjeverje Liv Kari Bru blei valgt til møteleiar. 
 

 
SAKLISTE 

 
 Godkjenning av innkalling og sakliste.  

GODKJENT med nytt framlegg til vedtak i sak 2017/10. 
 

 Godkjenning av møtebok frå fellesrådsmøte 8. februar 2017 
GODKJENT uten merknadar. 
 

 Referat, meldingar, orienteringar 
 

 Nytt frå Stord Sokneråd v/ Kjellaug. 
 Komitè for kyrkjelydshus. 
 Plan for kyrkjemusikalsk arbeid. 
 Høyringsuttaleom retningslinjer for oppnemning av biskopar. 
 Permisjonssøknad. 

 

 Nytt frå Nysæter sokneråd v/ Lovise 
 Evaluering av årsmøte og soknemøte. 
 Planlegging av konfirmantfest. 
 To permisjonssøknadar. 
 Kyrkjebasar 21. oktober 2017. 
 Lysekrunegåve. Går vidare til fellesrådet. 
 Infoskjermane er på plass og tekne i bruk. 
 Brev frå ungdomsrådet om bruk av lokalet i kjellaren. 
 Økonomiutval med fokus på gjevarteneste.  Nils Kåre Nysæter vert leiar. Andre 

medlemmer er Unni Wåge og Rune Jørgensen. 
 

 Nytt frå staben 
 

Råd/utval:  Stord kyrkjelege fellesråd. 

Tid:   Onsdag 5. april kl. 18:00  

Møtestad:  Kyrkjekontoret 

Opning:  Liv Kari B 
 

 
 



 Nytt frå rehabilitering/vedlikehald av kyrkjene 
 Nye tiltaksmidlar til rehabilitering av Stord kyrkje. 
 Framdrift i Stord kyrkje. 

 

 Tilsynsrapport Stord kyrkje. 
 

 Nytt om prosesjonsveg. 
Saka er utsett til møte i kommunestyret i april. 
 

 Festeavgift. Svar frå Stord kommune. 
Festeavgifta er godkjent auka frå kr. 250 til kr. 350 pr. år med verknad frå 01.01.2018. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Saksnr.           A.kode Sak tittel 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

2017/09 133 Førebels godkjenning av  driftsrekneskap 2016. 

Vedtak: 
Fellesrådet vedtek å senda det framlagte driftsrekneskapet for 2016 til revisjon. 
Samrøysta vedteke. 
 
 

2017/10 046 Godkjenning av årsmelding for 2016.  
Vedtak: 
Godkjenning av årsmeldinga for 2016 vert utsett til møte 3.mai. 
Samrøysta vedteke. 
 
 

2017/11 254 Framdrift personalsak. u.off 
Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd tek orienteringa frå kyrkjeverja til orientering 
Samrøysta vedteke. 
 
 

2017/12 213 Oppseiing frå soknediakon Lisbeth Nygård 
Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd tek oppseiinga til orientering. 
Stillinga som 100 % soknediakon vert  utlyst med tanke på tilsetjing august 2017. 
Samrøysta vedteke. 
 
 

2017/13 211 Administrasjonen ved kyrkjekontoret. Stillingar og oppgåver. 
Vedtak: 
Stord kyrkjeleg fellesråd tek informasjonen frå kyrkjeverja til orientering. 

A)  Stord kyrkjelege fellesråd tilset Reidun Andersen i 100 % stilling som sakshandsamar. 

B) Stord kyrkjelege fellesråd tilset  Åse Selsvold i 60 % stilling om sekretær.  

Samrøysta vedteke. 
 
 

2017/14 420 Oppnemning av komitè for kyrkjelydshus i Stord. 
Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd oppnemner følgjande til komitè for kyrkjelydshus i Stord: 
Anders Dahl, Arne Ottesen, Inge Hystad, Kjellaug Stautland Eide, Leif Steinar Alvsvåg, Odd Peter Ørjasæter, 
Steinar Hårde, Åsa Oma Røstbø. 
Samrøysta vedteke. 



2017/15 420 Mandat for komiteen for kyrkjelydshus i Stord.  
Vedtak: 
A) Stord kyrkjelege fellesråd vedtek det framlagde mandatet for komiteen for kyrkjelydshus i Stord. 
B) Fellesrådet ber komiteen koma attende med ein framdriftsplan som vert handsama på møte i Stord 
kyrkjelege fellesråd onsdag 3. mai. 
Samrøysta vedteke. 
 
 

2017/16 513 Omregulering av Gamle kyrkjegard samt felta A, B og F på  
Øvre gravplass frå kistegravplass til gravplass for urner. 

Vedtak: 
Fellesrådet vedtek å omregulera Gamle kyrkjegard samt felta A, B og F på Øvre gravplass frå kistegravplass 
til gravplass for urner. 
Omreguleringa vert gjort gjeldande etter at Bjørgvin bispedømmeråd har godkjent endringa i dei lokale 
gravplassvedtektene, og tre veker etter at festarane av dei aktuelle gravene er varsla. 
Samrøysta vedteke. 
 
 

2017/17 225 Reglement for gåver/merksemd til tilsette.  
Vedtak: 
Fellesrådet vedtek framlegget frå kyrkjeverja. 
Samrøysta vedteke. 
 

 
2017/18 221 Førebuing av avskjedsselskap.  
Vedtak: 
Avskjedselskapet vert i Nysæter kyrkje fredag 28. april kl. 14:00. Kyrkjeverja leier arrangementet. 
Samrøysta vedteke. 
 

 
2017/19 501 Endring av lokale gravplassvedtekter.  
Vedtak: 
Fellesrådet vedtek framlegg til endring av lokale gravplassvedtekter og sender dei til Bjørgvin 
bispedømeråd til endeleg godkjenning. 
Samrøysta vedteke. 
 
Stord 11. april  2017      
For Stord kyrkjelege fellesråd     

 
   

Nils Dale Elde      Liv Kari Bru 
Leiar       Kyrkjeverje/dagleg leiar 

 

 Neste møte i fellesrådet er  

onsdag 3. mai 2017  


