
Møtebok FR 12.september 2018 

 

 

 

 

TIL STADES: 
Marit Stalheim Grimstad, Lovise Sæbø Heimro, Kjellaug Stautland Eide,  Jørgen Knudsen (geisteleg 
representant) og Liv Kari Bru (kyrkjeverje). 
 

FRÅVER 
Nils Dale Elde. Liv Jorunn Alvsåker (vara frå Stord sokneråd) var innkalt men kunne ikkje møta. 
Sverre Olav Svarstad (kommunal representant). Torbjørn Brostad var innkalt men kunne ikkje møta., 
 

SAKLISTE 
 

 Godkjenning av innkalling og sakliste.  
GODKJENT med følgjande eventueltssak: 
2018/27: Søknad om økonomisk støtte frå soknediakon Lisbeth Nygård. 
 

 Godkjenning av møtebok frå fellesrådsmøte 13.juni 2018 
GODKJENT utan merknadar. 
 

 Referat, meldingar, orienteringar 
 

 Nytt frå Stord sokneråd v/ Kjellaug 
Stord sokneråd har enno ikkje hatt møte denne hausten, men hadde ei strategisamling i 
september. 
 

 Nytt frå Nysæter sokneråd v/ Lovise 
 Fokussak: Hausten i Nysæter 

o Breidare ut og djupare inn. 
o Kven har ansvaret for kva. 
o Kunngjeringar der ein tek med alt som skjer i kyrkjelyden. 

 Gudstenesteutvalet har hatt møte. 
 Positiv vervagudsteneste. 

 

 Nytt frå staben 
 Stabssituasjonen/sjukemeldingar. 
 Stabssituasjonen på gravplassen. 

 

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

 

 Brev frå Stord Røde kors 
 

Råd/utval:  Stord kyrkjelege fellesråd. 

Tid:   Onsdag 12. september kl. 18:00  

Møtestad:  Kyrkjekontoret 

Opning:  Marit 

 
 



 Orientering frå møte med Stord kommune (RBO) 30.08.18 om potensiell tomt for 
kyrkjelydshus i Stord. 
 

 Oppseiing av avtale om tilskot til kontorhald for prostane og einskilde prostiprestar. 
 

 Teieplikt for medlemer i fellesrådet. Skjema kjem neste møte. 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Saksnr.           A.kode Sak tittel 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

2018/18 211 Ledig stilling som kyrkjetenar frå 01.01.2019 
Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd lyser ut ledig stilling som kyrkjetenar i Stord i 100 % frå 01.01.2019. 
Samrøysta vedteke. 

 

2018/19 211 Søknad om permisjon/oppseiing frå kyrkjelydspedagog  
Randi Lønning Matre     

Vedtak: 
A. Stord kyrkjelege fellesråd ynskjer større stabilitet rundt tilsette i trusopplæringa og vedtek difor å ikkje 
gje Randi Lønning Matre permisjon i 1 år, slik ho søkjer om. 
Stord kyrkjelege fellesråd tek med dette oppseiinga frå Randi Lønnning Matre til orientering 
B. Stord kyrkjeleg fellesråd lyser ut fast stilling som 100 % einingsleiar for 
trusopplæringa/kyrkjelydspedagog i Stord og Nysæter. 
Samrøysta vedteke. 
 

2018/20 133 Godkjenning av årsrekneskap 2017.  
Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd godkjenner rekneskapet for 2017.  
Driftsoverskotet for 2017 vert sett av på frå ubunde fond. 
Samrøysta vedteke. 

 
 
2018/21 046 Godkjenning av årsmelding for 2017.  
Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd utset godkjenning av årsmelding 2017 til oktobermøtet. 
Samrøysta vedteke. 

 
 
2018/22 131 Rekneskapsrapport pr. august 2018. 

Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd tek økonomirapport pr. 31.08.2018 til orientering. 
Samrøysta vedteke. 

 
 
2018/23 112 Godkjenning av driftsbudsjett for 2019. 

Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd utset handsaming av driftsbudsjett for 2019 til oktobermøtet. 
Samrøysta vedteke. 



2018/24 113 Investeringsbudsjett 2019 - 2022 
Vedtak: 
Stord kyrkjeleg fellesråd vedtek det framlagde investeringsbudsjettet for 2019-2022 med dei endringane 
som kom fram i møtet 
Samrøysta vedteke. 

 
 
2018/25 414 Rehabilitering av orgelet i Stord kyrkje 
Vedtak: 
Fellesrådet ber kyrkjeverja omdisponera investeringsmidlane slik at orgelet kan rehabiliterast i tråd med dei 
planane som ligg føre i anbodsdokumentet. 
Stord kyrkjelege fellesråd ber orgelkomiteen avgjera kven av dei tre tilbydarane som skal få jobben med å 
rehabilitera orgelet i Stord kyrkje. 
Samrøysta vedteke. 

 
 

2018/26 211 Personalsak u.off 
Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd tek informasjonen som vart gjeven på møtet til orientering. 
Samrøysta vedteke. 

 
 
2018/27 211 Eventuelt: Søknad frå soknediakon Lisbeth Nygård. 
Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd innvilgar søknaden frå Lisbeth Nygård. 
Den økonomiske støtta vert utbetalt med kr. 7.000,- pr semester i 4 år. 
Dersom Lisbeth Nygård sluttar i stillinga som soknediakon før det er gått 4 år etter fullført masterstudium, 
må ho betala tilbake kr. 7.000,- pr. semester av det som gjenstår av 4 år.  
Samrøysta vedteke. 

 
 
Møteleiar avgjer om saker som vert meldt etter innkallinga er utsend skal handsamast, så sant ikkje  
minst 1/3 av medlemene motset seg det. Saker kan utsetjast ved vanleg fleirtalsrøysting. 
 
 
Stord 17. sept. 2018     
For Stord kyrkjelege fellesråd     

 
   

Marit Stalheim Grimstad    Liv Kari Bru 
Leiar       Kyrkjeverje/dagleg leiar 

 

 

 Neste møte i fellesrådet er  

onsd. 24. oktober 2018  


