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TIL STADES: 
Nils Dale Elde, Marit Stalheim Grimstad, Lovise Sæbø Heimro, Kjellaug Stautland Eide,  
Arnt Johan Vistnes (avtroppande geisteleg representant), Jørgen Knudsen (påtroppande geisteleg 
representant) og Liv Kari Bru, kyrkjeverje.   Anders Dahl var til stades under SAK 2017/20. 
 
FRÅVER 
Liv Kari Eskeland (kommunal representant). Vara repr. Torbjørn Brostad var innkalt men møtte ikkje. 

 
 

SAKLISTE 
 

 Godkjenning av innkalling og sakliste.  
GODKJENT med tilleggsak 2017/30. 
 

 Godkjenning av møtebok frå fellesrådsmøte 5.april 2017 
GODKJENT utan merknadar. 
 

 Referat, meldingar, orienteringar 
 

 Nytt frå Stord Sokneråd v/ Kjellaug 
 

 Nytt frå Nysæter sokneråd v/ Lovise 
 Høyringsuttale diakon. 
 Kontaktpersonar til T-dagane komande haust. 
 Møteplan og sommarfullmakt. 
 Kyrkjebasar 21. oktober 2017. 
 To ungdommar deltek på LIV2-kurs. 

 

 Nytt frå staben 
 Status psykososialt arbeidsmiljø. 
 Orientering om ferieavvikling. 

 

 Nytt frå rehabilitering/vedlikehald av kyrkjene 
 Framdrift i Stord kyrkje. 
 Gatelys Nysæter gravplass. 
 Nysæter gravplass – mogleg endring i antal graver på den nye delen. 

 

 Vedtak frå kommunestyret. Val av trasè for prosesjonveg frå Stord kyrkje. 
 

 Løn kyrkjeverje 

Råd/utval:  Stord kyrkjelege fellesråd. 

Tid:   Torsdag 15. juni kl. 18:00  

Møtestad:  Kyrkjekontoret 

Opning:  Kjellaug 
 

 
 



_____________________________________________________________________________________________________ 
Saksnr.           A.kode Sak tittel 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
2017/20 420 Godkjenning av framdriftsplan for kyrkjelydshus. 
Vedtak: 
Stord kyrkjeleg fellesråd godkjenner den framlagde framdriftsplanen for kyrkjelydshus. 
Fellesrådet ber kyrkjeverja avklara mandat vidare etter møte med rådmann og leiar for RBO 21. juni. 
Samrøysta vedteke. 
 
 

2017/21 131 Rekneskapsrapport pr. 31. mai 2017. 

Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd tek økonomirapport pr. 31.05.2017 til orientering og ber om å få korrigert 
rekneskap tilsendt. 
Samrøysta vedteke. 
 
 

2017/22 046 Godkjenning av årsmelding for 2016.  
Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd godkjenner den framlagde årsmeldinga for 2016 med eit tillegg: 
Side 5, kulepunk under "Utfordringar og utvikling":  

 Kyrkjeorgelet i Stord. 
Samrøysta vedteke. 
 
 

2017/23 212 Tilsetjing av soknediakon. 
Vedtak: 
Marianne Kraft  vert tilsett i fast stilling som soknediakon i 100 % stilling frå dato etter nærare avtale med 
kyrkjeverja. 
Marja-Leena Steinbru vert innstilt som nr. 2. 
Dersom begge desse takkar nei til stillinga skal stillinga lysast ut på ny. 
Samrøysta vedteke. 
 
 

2017/24 411 Tilbod om gåve (lysekrune) til Nysæter kyrkje 
Vedtak: 
Stord kyrkjeleg fellesråd stiller seg bak uttalen frå Nysæter sokneråd 28.mars 2017.  
Fellesrådet ser at lysekruna ikkje kjem til sin rett i Nysæter kyrkje. 
Samrøysta vedteke. 
 
 

2017/25 030 Eventuell tomteregulering ved Stord kyrkje til parkeringsplass. 
Vedtak: 
Stord kyrkjeleg fellesråd ynskjer ikkje å gjera noko vedtak om mogleg omregulering av tomta nord for 
kyrkja på noverande tidspunkt. 
Samrøysta vedteke. 
 
 
 



2017/26 029 Sommarfullmakt til AU 2017     

Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd gir arbeidsutvalet (AU) fullmakt  til å gjera vedtak på vegne av rådet i 
sommarferien, avgrensa til saker som fellesrådet etter gjeldande lover og reglar har høve til å delegera. 
Vedtaka skal leggjast fram for fellesrådet i første møte etter sommarferien. 
Samrøysta vedteke. 
 
 

2017/27 020 Møteplan for fellesrådet 2. halvår 2017 
Vedtak: 
Stord kyrkjeleg fellesråd vedtek fylgjande møteplan for 2. halvår 2017: 
25.-26. august: «Døgnet» 
AU:        Onsdag 09. sept.  kl. 15:00  FR:         Onsdag 13. sept. Kl. 18.00 
AU:        Tirsdag 17. okt. kl. 15:00  FR:         Onsdag 25. oktober kl. 18.00 
AU:        Onsdag 29. november 15:00  FR:        Onsdag 13. desember kl. 18.00 
Samrøysta vedteke. 
 
 

2017/28 012.2 Møteevaluering 
Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd tek møteevalueringa til orientering. 
Samrøysta vedteke. 
 
 

2017/29 002 Oppnemning av administrasjonsutval 
Vedtak: 
Stord kyrkjeleg fellesråd oppnemner følgjande representantar frå fellesrådet til administrasjonsutvalet, 
gjeldande frå 15. juni 2017: 

 Leiar i FR,  Nils Dale Elde 

 Nestleiar i FR,  Marit Stalheim Grimstad 
Samrøysta vedteke. 
 
 

2017/30 414 Orgelet i Stord kyrkje 
Vedtak: 
Stord kyrkjeleg fellesråd ber Ole Jørgen Furdal engasjera ein konsulent med tanke på å få laga ein ny 
rapport om kva som kan gjerast med orgelet i Stord kyrkje. 
Øvre kostnadsrammer er kr. 30.000 ex.mva. 
Samrøysta vedteke. 
 
Stord 8. juni 2017      
For Stord kyrkjelege fellesråd     

 
   

Nils Dale Elde      Liv Kari Bru 
Leiar       Kyrkjeverje/dagleg leiar 

 

 

 

Neste møte i fellesrådet er  

onsdag 13. september 2017  


