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TIL STADES: 
Nils Dale Elde, Marit Stalheim Grimstad, Lovise Sæbø Heimro, Kjellaug Stautland Eide,  
Liv Kari Eskeland (kommunal representant),  Svein Arne Theodorsen (vara geisteleg representant) 
og Liv Kari Bru, kyrkjeverje.    
 
FRÅVER 
Jørgen Knudsen (geisteleg representant).  
 

SAKLISTE 
 

 Godkjenning av innkalling og sakliste.  
GODKJENT utan merknadar. 
 

 Godkjenning av møtebok frå fellesrådsmøte 15.juni 2017 
GODKJENT utan merknadar. 
 

 Referat, meldingar, orienteringar 
 

 Nytt frå Stord Sokneråd v/ Kjellaug 
Stord sokneråd har ikkje hatt møte enno dette semesteret. 
 

 Nytt frå Nysæter sokneråd v/ Lovise/Marit 
 Høyringsuttale diakon. 
 Evaluering av DØGNET 2017. 
 Ny dåpsliturgi. 
 SingSing får økonomisk støtte frå RIND-midlar. 
 T-dagar og gudstenester. 
 Infoskriv som heile tida vert oppdatert mtp aktivitetar i kyrkjelyden. 
 Planlegging av strategidag i samband med forarbeid til tilsetjing av ny sokneprest. 
 Kyrkjebasar 21. oktober 2017. 
 To ungdommar deltek på LIV2-kurs. Ein deltek på LIV1. 

 

 Nytt frå staben 
 Status psykososialt arbeidsmiljø. 
 Kyrkjelydspedagog i Stord. 
 Orientering om praksisplass på kyrkjekontoret. 

 

 Nytt frå rehabilitering/vedlikehald av kyrkjene 
 Framdrift i Stord kyrkje. 
 Lekkasje i barnehagen i Nysæter kyrkje. 

Råd/utval:  Stord kyrkjelege fellesråd. 

Tid:   Onsdag 13. sept kl. 18:00  

Møtestad:  Kyrkjekontoret 

Opning:  Liv Kari B 
 

 
 



 

 Nytt frå gravplassane 
 Gatelys Nysæter gravplass. 
 Status endring av gravfelt frå kistegraver til urnegraver.  

Brev frå gravplassrådgjevar Åse Skrøvset (vedlagt) 
 Frugarden gravplass. Vedlikehald sommar 2017.  

 

 Lokale lønsforhandlingar 
 

 Orientering orgelet i Stord kyrkje etter besøk av orgelkonsulent Stein Johannes Kolnes. 
 

 Omlegging av rutinar i forhold til betaling/refusjon av utgifter til kremasjon. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Saksnr.           A.kode Sak tittel 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

2017/30 420 Nytt mandat for komiteen for kyrkjelydshus. 
Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd takkar for ein grundig rapport/framdriftsplan, ført i pennen av  Anders Dahl. 
Imidlertid kan ikkje fellesrådet sjå at dei tre spørsmåla i mandatet frå 29.03.2017 er ferdig behandla. 
Fellesrådet gjev difor komiteen for kyrkjelydshus mandat til å arbeida vidare innanfor rammene som vart 
vedtekne 29.03.2017. 
Frist for framlegg til kyrkjeleg fellesråd: Innan utgangen av januar 2018. 
Fellesrådet føreset dialog mellom Stord sokneråd og komitè for kyrkjelydshus i desse spørsmåla. 
Samrøysta vedteke. 

 

2017/31 131 Rekneskapsrapport pr. 31. august 2017. 

Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd tek økonomirapport pr. 31.08.2017 til orientering. 
Samrøysta vedteke. 
 

2017/32 113 Investeringsbudsjett 2018-2021.  
Vedtak: 
Stord kyrkjeleg fellesråd vedtek det framlagde investeringsbudsjettet for 2018-2021 med dei endringane 
som kom fram i møtet 
Samrøysta vedteke. 

 
2017/33 212 Tilsetjing av soknediakon. 
Vedtak: 
Kjetil Eldøy vert tilsett i fast stilling som soknediakon i 100 % stilling frå dato etter nærare avtale med 
kyrkjeverja.  Hjørdis J. Heggland vert innstilt som nr. 2. 
Tilsetjing skjer under føresetnad av at den som tek imot stilinga startar på masterstudiet i diakoni 
i løpet av 2018. 
Samrøysta vedteke. 
 

2017/34 214 Permisjonssøknad frå kyrkjelydspedagog Barbro Høyland Andersen. 
Vedtak: 
Barbro Høyland Andersen vert innvilga permisjon utan løn i 35 %  stilling frå 01.09.2017-31.12.2017. 
Samrøysta vedteke. 
 



2017/35 273 Døgnet 2018 og evaluering av DØGNET 2017. 
Vedtak: 
Døgnet 2018 vert 31. august – 01.september 2018. 
Samrøysta vedteke. 
 

 
 
 
Stord 13. september 2017      
For Stord kyrkjelege fellesråd     

 
   

Nils Dale Elde      Liv Kari Bru 
Leiar       Kyrkjeverje/dagleg leiar 

 

 

 Neste møte i fellesrådet er  

onsdag 25. oktober 2017  


