
Møtbok FR 24.oktober 2018 

 

 

 

 

TIL STADES: 
Marit Stalheim Grimstad, Lovise Sæbø Heimro, Kjellaug Stautland Eide,  Liv Jorunn Alvsåker (vara frå Stord 
sokneråd)Jørgen Knudsen (geisteleg representant), Sverre Olav Svarstad (kommunal representant) 
og Liv Kari Bru (kyrkjeverje). 
 

FRÅVER 
Nils Dale Elde (Stord sokneråd). 
 

 

SAKLISTE 
 

 Godkjenning av innkalling og sakliste.  
GODKJENT utan merknadar. 
 

 Godkjenning av møtebok frå fellesrådsmøte 12.september 2018 
GODKJENT utan merknadar. 
 
 

 Referat, meldingar, orienteringar 
 

 Nytt frå Stord sokneråd v/ Kjellaug 
 Soknemøte 28.okt. ettergudstenesta. 
 Samarbeidskonsert med Falturiltu 7. nov. 
 Felles soknerådsmøte med Nysæter 4. desember. 
 Permisjonssøknad frå soknerådsmedlem Daniel Steinsland 
 Førebels tankar om konsert etter at orgelet i Stord kyrkje er ferdig rehabilitert. 

 

 Nytt frå Nysæter sokneråd v/ Lovise 
 Lydanlegget i kyrkja og opplæring av fleire til å bruka det. 
 Trusopplæring – mogleg samanslåing av tiltak. 
 Høyringsuttale kyrkjetenarstilling. 
 Økonomi/rekneskap. 
 Gjennomgong av mandat for ulike utval. 
 Gudstenesteinvolvering/temagudsteneste. 
 Kyrkjelydsfest. 
 Basar annakvert år. 

 

 Nytt frå staben 
 Orientering om stabssituasjonen. 

 

Råd/utval:  Stord kyrkjelege fellesråd. 

Tid:   Onsdag 24. oktober kl. 18:00  

Møtestad:  Kyrkjekontoret 

Opning:  Jørgen 
 

 
 



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

 

 Rehabilitering av orgelet i Stord kyrkje. 
 

 Revisjonsmelding frå KPMG 
 

 Investeringsbudsjett + følgeskriv til Rådmannen. 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Saksnr.           A.kode Sak tittel 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

2018/28 212 Tilsetjing av kyrkjetenar frå 01.01.2019 
Vedtak: 
Stord kyrkjeleg fellesråd tilset Bodil Sølvi Stave i stillinga som kyrkjetenar i 100 % fast stilling frå 
01.01.2019. 
Dersom ho takkar nei vert stillinga utlyst på ny. 
Samrøysta vedteke. 

 

 

2018/29 211 Oppseiing av stilling som kyrkjelydspedagog frå Barbro H.Andersen. 
Vedtak: 
Stord kyrkjeleg fellesråd tek oppseiinga frå Barbo Høyland Andersen til orientering. 
Samrøysta vedteke. 

 
 
2018/30 212 Ny utlysing av 100 % stilling som kyrkjelydspedagog /einingsleiar TOL 
Vedtak: 
Stord kyrkjeleg fellesråd tek informasjonen til orientering. 
Samrøysta vedteke. 

 
 
2018/31 046 Godkjenning av årsmelding for 2017.  
Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd godkjenner årsmeldinga for 2017. 
Samrøysta vedteke. 

 
 
2018/32 131 Rekneskapsrapport pr. 30. september 2018. 

Vedtak: 
Stord kyrkjeleg fellesråd er ikkje nøgd med rekneskapsføringa og bed kyrkjeverja ta dette opp med 
kommuneleiinga. 
Stord kyrkjelege fellesråd kan ikkje ta økonomirapport pr. 30.09.2018 til orientering. 
Samrøysta vedteke. 

 
 



2018/33 112 Godkjenning av driftsbudsjett for 2019. 

Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd tek framlegget til førebels driftsbudsjett for 2019 til orientering. 
Endeleg budsjett vert vedteke når storleiken på det kommunale rammetilskotet er vedteke av Stord 
kommunestyre. 
Samrøysta vedteke. 

 
 
2018/34 225 Fest for Margunn mandag 17. desember. 

Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd tek planlegginga så langt til orientering. 
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 24. okt. 2018     
For Stord kyrkjelege fellesråd     

 
   

Marit Stalheim Grimstad    Liv Kari Bru 
Leiar       Kyrkjeverje/dagleg leiar 

 

 

 Neste møte i fellesrådet er  

onsd. 12. desember 2018  


