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MØTEBOK HOVUDUTSKRIFT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"  Nysæter kyrkje - ein heim for alle, her finn me tru, håp og kjærleik i Guds hand " 
 
Til stades:  Hildegunn Sæbø Heimro, Marit Stalheim Grimstad, Elisabeth Vatland Fauskanger,  

Tove Volden Nygård, Arnt Johan Vistnes, Lovise Sæbø Heimro, Helga Thorsen 
Stautland, Oddbjørg Kringlebotten Løkling, Lars Heine Kaldefoss, Reidun Andersen, 
Jørgen Knudsen.           

Ikkje til stades: Odd Naustdal, Mats-Mikal Nordhaug Langøy, Solveig F. Nome, Ingebjørg Grønsdal 
   
SAKLISTE 
 
AU ber soknerådsmedlemane lese alle referat før soknerådsmøte, på møte er det kun rom for 
kommentarar. 
 
 

q Godkjenning av innkalling og sakliste     samrøystes vedtak 
 

q Godkjenning av møtebok frå soknerådsmøte 02.05.17   samrøystes vedtak 
          

q Skriv, referat og meldingar 
1.  Referat frå møte i Stord sokneråd 23.05.2017    med til lesing i møtet 
2. Referat frå møte i Undervisningsutvalet     vedl. 1 
3. Referat frå møte i Kulturutvalet      vedl. 2 
4. Referat frå møte i NKU       vedl. 3 
  

q Orienteringssaker: 
 1.  Orientering frå staben. Det er ein del endringar i arbeidsoppgåvene innad i staben, Reidun    
      Andersen har overteke nokre av oppgåvene som Liv Bodil Østang hadde, og      
      kyrkjelydspedagog Åse Selsvold har overteke i resepsjonen. Soknediakon Lisbeth Nygård   
      sluttar 1. juni. Soknerådet ynskjer å takke ho av i ei gudsteneste. Det blir avtala med ho kva 
      søndag det kan passa. 
 2.  Nytt frå trusopplæring og frå Nysæter kyrkje           
 3.  Konsertar og arrangement.  
 4.  «Døgnet 2017» 25. og 26. august 
 5.  Prostidagen 31.10.2017, brev frå prosten    vedl. 4 

  
  

 

 
Råd/utval:  Nysæter sokneråd 
Tid:   Tirsdag 30. mai 2017  kl. 19.00  
Møtestad:  Nysæter kyrkje 
Opning:  Arnt Johan 
Servering:  Kinamat frå Voxy 
  Faste medlemer og alle varamedlemer er innkalla til alle møta. 
Forfall må meldast snarast råd til  Reidun Andersen 
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Eventuelt 
 
 1. Søknad frå to av medlemane i NKU om støtte på kr. 1 200,- pr stk, til LIV kurs 2. Dei betalar      
     reise og opphald sjølv. Soknerådet er glad for engasjementet til ungdomane og den jobben      
dei allereie gjer i kyrkjelyden, og løyver kr. 2 400,- frå Rind-midlane til dette. Samrøystes. 

  
 2. Basarkomiteen kom med ynskje om at båten som er given til basaren ikkje skal auksjonerast, 
     men ha eiga loddbok der kvart lodd kostar kr. 50,-. På denne måten har fleire mulighet til å      
     vinne båten. Utfrå estimert utrekning kan ein kanskje få inn kr. 10 000,- på ein auksjon,       
     medan ved å ha ei eiga loddbok kanskje kan få inn det doble. Samrøystes. 
 

3. Første helga i juli er det på ny Fest i Vest i Sagvåg. Det kom ynskje om å ha ei  
utegudsteneste søndag 2. juli på Sagvåg kai. Det er meldt dåp til denne søndagen, difor vert       
det ikkje aktuelt. Dette er og den aller siste gudstenesta Arnt Johan har som sokneprest i 
Nysæter. 

 
 4. Gudstenesteutvalet ynskjer å ha konsert med Synnøve Ånensen 12. september i kyrkja.   
     Dette er eit økonomisk spørsmål som vart drøfta frå ulike vinklar. Då ein veit at ho er ganske 
     populær blant folk rundt i heile distriktet, landa soknerådet på å gjennomføre konserten og   
     stiller med underskotsgaranti. Forslag om at kulturutvalet tar konserten inn i Festivalen  
     KyrkjeLyd som skal gjennomførast i slutten på september. Samrøystes. 
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__________________________________________________________________________ 
 
Saksnr.  Arkivkode  Sak tittel 
___________________________________________________________________________ 
 
2017/24  211  Høyringsuttale, ny soknediakon  vedl. 5 
     Samrøystes vedteke. 
     Soknerådet er blitt beden om å kome med ein høyringsuttale ang. 
     tilsetjing av ny soknediakon. Bispedømet finansierer 50 % av  
     stillinga når diakonen har godkjent diakoniutdanning. Soknerådet 
     ynskjer å framleis ha ein diakon i 100 % stilling. Difor vert berre dei 
     som har godkjent utdanning sett opp i prioritert rekkefølgje. Om  
     desse av ulike grunnar kjem til å takke dei, ynskjer soknerådet at  
    stillinga vert lyst ut på ny. 
       
     1. Marianne Kraft 
     2. Marja-Leena Steinbru 
 
 
2017/25  330  T-dagar kontaktpersonar   vedl. 6 

Det er no på plass kontaktpersonar til alle T-dagane for hausten 
2017. T4: Elisabeth V. Fauskanger, T6: Hildegunn S. Heimro, T11: 
Heine Kaldefoss, T7: Oddbjørg Løkling. Dei andre dagane var 
allereie på plass.     

 
2017/26  012.1  Møteplan  
     Møteplanen vart godkjent med desse endringane: 
     Det stod feil dato på AU i november, det rette er 14. november.  
     Møtetidspunktet for soknerådsmøta framover vert kl. 17.30, ikkje 
     kl. 19.00 som før. Dette skal vise klart på møteinnkallinga til første 
     møtet.  
   

2017/27  010  Sommarfullmakt 
     Einstemmig vedteke. 
   

 
 
 
 
  
 
       
Hildegunn Sæbø Heimro       Reidun Andersen 
soknerådsleiar        sakshandsamar 


