
Møtebok FR 12. februar 2020 

 

 

 

 

 

Til stades: 
Dag Sele, Marit Stalheim Grimstad, Jens Arne Stautland, Jørgen Knudsen (geisteleg representant)  
Anders Dahl (1.vara), og Reidun Andersen (for kyrkjeverje/dagleg leiar) 

Ikkje til stades:  
Nils Dale Elde, Øyvind Kyvik (kommunal representant) og Liv Kari Bru (kyrkjeverje/dagleg leiar) 

 

 

Saksliste 
 

2020/01 012.1 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Vedtak: 
Godkjent, med merknad at godkjenning av innkalling og sakliste vert saksnummer på.  
Samrøysta vedteke. 
 
 

2020/02 012.1 Godkjenning av møtebok frå fellesrådsmøte 17.desember 2019. 
Vedtak: 
Godkjent, med merknad at godkjenning av innkalling og sakliste vert saksnummer på.. 
Samrøysta vedteke. 
 

 
 Referat, meldingar, orienteringar: 

 

 Nytt frå Stord Sokneråd v/ Dag & Anders: 
 Budsjett, Spira, Falturiltu 

 

 Nytt frå Nysæter sokneråd v/ Marit & Jens Arne: 
 Konfirmantfesten, søknad om støtte frå 2 ungdomar, representant til KM-styret, Spira 

 

 Referat frå Kyrkjestova Fredheim v/ Dag: 
 Økonomi, vellukka basar med mykje folk på samlingane både føremiddag og 

ettermiddag. 
 

 Nytt frå staben v/ Reidun 
 Liv Kari er sjukemeldt i 80%.. 

 

 Nytt frå rehabilitering/vedlikehald av kyrkjene: 
 Dørene i prestesakristiet og HC-inngang i Stord kyrkje er vanskelege å opna. 

 

Råd/utval:  Stord kyrkjelege fellesråd. 

Tid:   Onsdag 12. februar kl. 17:00.  

   Møtestad: Kyrkjekontoret 

Opning:  Marit 
 

 
 



_____________________________________________________________________________________________________ 
Saksnr.           A.kode Sak tittel 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

2020/03 273 Evaluering av DØGNET. Fastsetjing av DØGNET 2021. 
Vedtak: 
Fellesrådet utset evaluering av Døgnet 2020, og innhald for 2021, til neste møte. 
Døgnet 2021 vert fredag 15. – laurdag 16. januar. 
Samrøysta vedteke. 
    
 

2020/04  254 Retningslinjer for konflikthandtering. 

Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd delegerer vidare handsaming av denne saka til Arbeidsutvalet. 
Det er søkt om utvida frist for innlevering av skriftlege rutinar for handtering av konfliktar.  
Fellesrådet ynskjer å bli orientert om saka, og få kopi av framlegget når det er klart. 
Samrøysta vedteke. 
 
 
Drøfting 

 Revidert rekneskap/økonomirapport plar vere seint ferdig frå kommunen. Fellesrådet drøfta 
om det skal sendast avviksmelding om dette skjer i år og.  

 

 Fellesrådet ynskjer at ein legg dei to neste fellesrådsmøtene i kyrkjene, slik at ein kan få ei 
omvisning i kyrkjene samtidig. Og oppe ved velferdshuset. 

 
 
 
 
 
Stord 12. februar 
For Stord kyrkjelege fellesråd     

 
    ref. 

Dag Sele      Reidun Andersen 
Leiar       Sakshandsamar/fung. for kyrkjeverje 

 

 

 Neste møte i fellesrådet er  

onsdag 15. april 2020  


