
Referat/ møtebok  FR 17.september 
 

 

 

 

 
 

 
 
Møtebok 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Saksnr.           A.kode Sak tittel 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
2020/28 012.1 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Vedtak: Innkalling og sakliste samrøystes godkjent. 
 
2020/29 13 Økonomisk stode. Rekneskapsrapport pr 31.07.  
  Sakspapir: Rekneskapsrapport med notar. ( 4 exel dokument) 
Vedtak: Stord kyrkjelege fellesråd tek rekneskapsrapporten til vitande. Rapporten med merknader blir 
lagt ved referatet.  Samrøystes. 
     
  
2020/30 120 Delegasjonsreglement 
  Sakspapir: Forslag til nytt delegasjonsreglement utarbeid av leiar. 
Vedtak: Stord Kyrkjelege fellesråd vedtek det framlagde forslaget til delegasjonsfullmakt med dei 
merknader  som kom fram under møtet.  Samrøytes. Vedteke reglement for delegasjon vert lagt ved  
møtebok.    
     
2020/31 Personalarbeidet.  
  Sakspapir: Viser til vedtak i Au , sak 2020/04 p 3 
  Saksutgreiing m/ forslag til vedtak frå kyrkjeverje. 
Vedtak: 
1. Stord kyrkjelege fellesråd  ber om at kyrkjeverje/dagleg leiar held fram med det stabsarbeidet som er i 
gang slik: Fortsetta med enkeltsamtalar , ein stabsdag med eksternt opplegg. (kostnad inntil 12000. 
Inndekking på konto 11500)  Samrøystes 

2. I framhaldet av dette arbeidet ber Fr om at det blir arbeidd med verdidokumentet for 
arbeidsfellesskapet. Rapport frå dette skal leggast fram for FR.  Samrøystes. 

 
 

 
 

Råd/utval:  Stord kyrkjelege fellesråd. 
Tid:   torsdag 17.september 2020  kl 17.00   
   Møtestad: Stord Kyrkjekontor  
Opning:  Dag 
Desse møtte: Marit Stalheim Grimstad, Nils Dale Eide, Jens Arne Stautland, Jørgen Knudsen, Dag Sele på 
video. 
Meldt forfall: Øyvind Kyvik ( varaperson kunne heller ikkje møta) 
Reidar Ådnanes ( kyrkjeverje) 
 



2020/32 Kandidatar til  KA sitt landsråd. 
  Sakspapir: Brev frå KA om  kandidatforslag. 
Vedtak: Stord Kyrkjelege fellesråd føreslår Andres  Dahl ( Leiar Stord sokneråd) som kandidat til KA sitt 
landsråd. Samrøystes 
 
2020/33 Sak til drøfting utan vedtak: 

Framdrift vedlikehald Stord Kyrkje. Status.  
Mogeleg ny plan for investering og vedlikehald. 

 Bruk av fond. 
 Prioritering: ( frå tidlegare dokument) 
 Utvendig maling, takrenner,  vindu/sprosser, innvendig: benker, vegger,golv. HC-toalett- 

permanent ?? 
 Anbod Doffin- kva hjelp treng me  (kommunen/ Frode Hatlevik el innleigd konsulent) 

 
I drøftinga kom følgande fram: Det kan vera nødvendig med innleigd prosjektleiing for å få  god 
framdrift på større vedlikehalds og investeingsprosjekt. FR er innstillt på å nyttta midlar frå  fond for å få 
dette til. Ein plan for dette kan leggast fram for FR saman med ein oppdatert vedlikehands og 
investeringsplan. 
 
2020/34  Referat og meldingar 
 

o Referat frå  FR-Au møter 20 og 26.august.  
o Referat frå inspirasjons og kursdag om gudstenesta. 
o Frå sokneråda v/ Dag og Jens Arne. Me syner til referat frå sokneråda. 
o Frå arbeidet med gudstenesteordning v/ Jørgen. Arbeidet er godt i gang. Ein reknar 

med å ha eit forslag klart til soknemøte 25.oktober. 
o Brev frå Prosten: Prostidag ( 15 okt)  og frivilligpris 2020 ( vedlegg) 
o Budsjettarbeid og møter med kommunen  Sjå vedlegg 
o NY: Dørene i Stord kyrkje. Dette er ei uløyst sak. Me er ikkje nøgd med det som er gjort. 

Me er i kontakt med advokat i KA med tanke på eit søksmål mot  hovedentreprenør. 
 

Vedtak: Stord kyrkjelege fellesråd tek referat og meldingar til vitande. Samrøystes 
 
 
Ref. Reidar Ådnanes     Leiar : Dag Sele 
 
 
Neste møte : Onsdag 28. oktober kl 17.00 på kyrkjekontoret. 

 
 

  
 


