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Til stades: 
Dag Sele, Marit Stalheim Grimstad, Nils Dale Elde, Jens Arne Stautland, Jørgen Knudsen (geisteleg 
representant), Øyvind Kyvik (kommunal representant) og Liv Kari Bru (kyrkjeverje/dagleg leiar) 

 
 

Saksliste 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Saksnr.           A.kode Sak tittel 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
2020/05 012.1 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Vedtak: 
Godkjent utan merknader.  
Samrøysta vedteke. 
 
 

2020/06 012.1 Godkjenning av møtebok frå fellesrådsmøte 12.februar 2020. 
Vedtak: 
Godkjent utan merknader.  
Samrøysta vedteke. 

 
 
2020/07 133 Godkjenning av førebels årsresultat 2019 
Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd godkjennerhovedtrekka i rekneskapet for 2019 under føresetnad av godkjent 
revisjonsmelding.  
Driftsoverskotet for 2019 vert sett over på ubunde fond. 
AU får delegert mynde til å gjera endeleg vedtak i denne saka når revisjonen er fullført. 
Samrøysta vedteke. 
  
   

2020/08 131 Økonomirapport pr. 31.03.2020. 

Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd tek økonomirapport pr. 31.03.2020 til orientering. 
Fellesrådet legg opp til budsjettrevisjon på FR-møte 16.juni 2020. 
Samrøysta vedteke. 
 
 
 

Råd/utval:  Stord kyrkjelege fellesråd. 

Tid:   Onsdag 15. april kl. 17:00.  

   Møtestad: Messenger/videomøte 
 

 
 



2020/09 211 Vikar for kyrkjeverje juni – des.  2020. 

Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd vedtek å lysa ut stilling som vikar for kyrkjeverje/dagleg leiar i 80 % stilling frå 
01.06-31.12.2020. Vikariatet skal finansierast gjennom lønsrefusjon (sjukepengar) og midlar på ubunde 
fond. 
Kyrkjeverje Liv Kari Bru skal i denne perioden konsentrera seg om gravplass – og gravferdsforvaltning. 
Fellesrådet ser difor på dette mellom anna som ei investering i gravplassforvaltninga i Stord kommune. 
 
Stord kyrkjelege fellesråd godkjenner framlegg til utlysingstekst og gir AU fullmakt til å tilsetja vikar for 
kyrkjeverje/dagleg leiar i 80 % stilling frå 01.06-31.12.2020. 
Samrøysta vedteke. 
 

2020/10 213 Oppseiing av stilling frå soknediakon Lisbeth Nygård. 

Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd tek oppseiinga frå soknediakon Lisbeth Nygård til orientering. 
Samrøysta vedteke. 
 

2020/11 211 Utlysing av 50 % stilling som soknediakon. 

Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd vedtek å lysa ut 50 % stilling som soknediakon frå 15. august 2020 med mogleg 
utviding av stillinga (til 100 % soknediakon) når noverande diakonimedarbeidar går av med pensjon. 
Samrøysta vedteke. 
 
 

 Referat, meldingar, orienteringar: 
 

 Nytt frå Stord Sokneråd v/ Dag  
 Stord SR hadde møte med frivilleg deltaking den dagen korona-restriksjonane kom. 

Har deretter hatt videomøter. 
Ingen konkrete saker. Meir samtale omsituasjonen. 

 

 Nytt frå Nysæter sokneråd v/ Marit 
 Elektronisk møte via E-post. 
 Ynskjer å halda fram med konfirmantfest ved semesterslutt. 
 Har utarbeidt plan for møte med kvar enkelt tilsett. 
 Betalingsterminal i kyrkja. 
 Formell tilslutning til medlemskap i Sunnhordland Prostiråd. 
 Har starta prosess med nye stolar i kyrkja. 
 Nysæter SR fekk, etter søknad kr. 25.000 i støtte frå OVF til TOL. 

 

 Referat frå Kyrkjestova Fredheim v/ Dag 
 Liten/minimal aktivitet. 
 Rundvasking utført av ein ivrig dugnadsgjeng. 
 Årsmøte 8. mars 2020. Bra med folk og god stemning. Liten utskifting i styret. 
 Arbeider med å auka inntektene/gjevartenesta. 
 Lånet frå privatperson i samband med kjøp av Fredheim er utvida til å vara fram til 

sommar 2021. 
 

 Nytt frå staben: 
 Stillingar og status. 

 



 Nytt frå rehabilitering/vedlikehald av kyrkjene: 
 Reklamasjon på nokre av dørene i Stord kyrkje.  

 

 Nytt frå gravplassane. 
 Tilsette på gravplassen er i kategorien samfunnskritisk personell. Dei fire som 

arbeider der er difor inndelt i to arbeidslag no under covid-19 perioden. 
 

 Møtebok frå AU-Stord kyrkjelege fellesråd 12.03.2020. SAK 2020/01. 
Personalsak. Unnateke offentleg innsyn, jf. offentleglova §13. 
Muntleg orientering. 

 

 Møtebok frå AU-Stord kyrkjelege fellesråd 12.03.2020. SAK 2020/02. 
Personalsak. Unnateke offentleg innsyn, jf. offentleglova §13. 
Muntleg orientering. 
 

 Møtebok frå AU-Stord kyrkjelege fellesråd 01.04.2020. SAK 2020/04. 
Personalsak. Unnateke offentleg innsyn, jf. offentleglova §13. 
Muntleg orientering. 
 

 Møtebok frå AU-Stord kyrkjelege fellesråd 26.03.2020. SAK 2020/03. 
Retningslinjer for konflikthandtering og varsling. 

 Referat frå møte i administrasjonsutvalet 26.03.2020. SAK 2020/01.  
Retningslinjer for konflikthandtering og varsling. 

 Brev frå Arbeidstilsynet 
 Følgeskriv frå Stord kyrkjelege fellesråd 
 Godkjenning frå Arbeidstilsynet 

 Retningslinjer for varsling. Jfr. FR-SAK 2020/04. 
 Retningslinjer for konflikthandtering. Jfr. FR-SAK 2020/04. 

 
 
 
 
 
 
Stord 15. april 2020 
For Stord kyrkjelege fellesråd     

 
   

Dag Sele      Liv Kari Bru 
Leiar       Kyrkjeverje/dagleg leiar 

 

 

 Neste møte i fellesrådet er  

onsdag 16. juni 2020  


