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TIL STADES: 
Marit Stalheim Grimstad, , Kjellaug Stautland Eide, Lovise Sæbø Heimro,  Jørgen Knudsen (geisteleg 
representant), Torbjørn Brosvik (vara kommunal representant)  

FRÅVER: 
Nils Dale Elde (Stord sokneråd), Liv Jorunn Alvsåker (vara Stord sokneråd), Sverre Olav Svarstad (kommunal 
representant) og Liv Kari Bru (kyrkjeverje/dagleg leiar) 
 

SAKLISTE 
 

 Godkjenning av innkalling og sakliste.  
GODKJENT utan merknadar. 
 

 Godkjenning av møtebok frå fellesrådsmøte 11. juni 2019 
GODKJENT utan merknadar. 
 

 Referat, meldingar, orienteringar: 
 

 Nytt frå Stord sokneråd v/ Kjellaug 
 Fredheim. 
 Kyrkjebladet – økonomi og komitèmedlemer. 
 Bruk av OVF-midlar: Leir, Kyrkjestova, studiemateriell. 

 

 Nytt frå Nysæter sokneråd v/ Lovise 
 Hausten 2019 i Nysæter: Kyrkjebasar, T-dagane, Kvilepuls. 
 Kyrkjebladet – økonomi. 
 Bruk av lysgloben 

 

 Nytt frå staben: 
 Stillingar og status. 

 Jørgen Knudsen er vald som hovudstillitsvald for presteforeninga i Bjørgvin. 
 Kristin Selsås Heggøy er tilsett som konfirmantlærar i 20 % frå 01.okt. 2019 

fram til 15. mai 2020. Ho vert løna av fellesrådet. Løna vert refundert frå 
Bispedømerådet. 

 

 Nytt frå rehabilitering/vedlikehald av kyrkjene. 
 Lekkasje i Nysæter grunna feilmontering av slange til oppvaskmaskina på kjøkkenet. 

Forsikringssak. 
 Orgelet i Stord kyrkje. Framdrifta går etter planen. Alle gravferder vert i Nysæter 

kyrkje i denne perioden. Gudstenestene vert gjennomført i Stord kyrkje som normalt. 
 

Råd/utval:  Stord kyrkjelege fellesråd. 

Tid:   Tirsdag 17. september kl. 17:30. 

Møtestad:  Kyrkjekontoret 

Opning:  Marit 
 

 
 



 Nytt frå gravplassane. 
 Grunna sjukemelding vert engasjementet til Solveig Andersen forlenga. 

 

 Arbeidstilsynet 
 Arbeidstilsynet kjem på tilsyn 4. oktober. Aktuelle tema er timelisteføring, 

arbeidskontraktar, løn/tariff mm. 
 

 Orientering om oppfølging av sak 2019/11 
 Det tillyste møtet mellom rådmann, økonomiavdelinga i kommunen, Sverre Olav 

Svrstad (kommunal representant) og kyrkjeverja vart avlyst grunna oppklarande 
kommunikasjon. Me vonar at den oppsette malen på korleis kommunikasjon og 
rapportering mellom økonomiavdelinga og kyrkjeverje/fellesråd skal vera vert 
gjennomført som avtalt. Fellesrådet ber kyrkjeverja bokføra alle brot på avtalen. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Saksnr.           A.kode Sak tittel 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

2019/15 133 Årsresultat rekneskap 2018 samt revisjonsmelding frå KPMG. 

Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd godkjenner rekneskapet for 2018.  
Driftsoverskotet for 2018 vert sett av på frå ubunde fond. 
Samrøysta vedteke. 
 

 
2019/16 046 Godkjenning av årsrapport Stord kyrkjelege fellesråd 2018 

Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd godkjenner årsrapporten for 2018. 
 Merknad:  
Stord kyrkelege fellesråd ønskjer ei oversikt over kva oppgåver som har vore skadelidande som følgje av 
sjukemeldingane i driftsåret 2018. 
Samrøysta vedteke. 
 

 

 

2019/17 131  Økonomirapport pr. 31.08. 2019.  
Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd tek økonomirapport pr. 31.08.2019 til orientering. 
Samrøysta vedteke. 
 

 
 
2019/18 420 Fredheim 

Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd har ikkje nok informasjon om saka til å gjera eit endeleg vedtak.  
Fellesrådet gjev Kjellaug Stautland Eide, Nils Dahle, Marit Stalheim Grimstad og Liv Kari Bru (kyrkjeverje) 
fullmakt til å forhandla fram avtale på vegne av fellesrådet.  
Fellesrådet vil ha avtalen tilbake til endeleg godkjenning. 
Samrøysta vedteke. 



2019/19 411 Videokanon i Stord kyrkje     

Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd sender saka attende til Stord sokneråd.  
Fellesrådet er positiv til ønskje om montering av lerret og videokanon, og vil senda søknad til bispedømme 
v/ biskop om løyve til montering og drift som eit prøveprosjekt i 4 år. 
Fellesrådet ber Stord sokneråd dekka alle utgifter frå eigne midlar. 
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. september 2019  
For Stord kyrkjelege fellesråd     

 
   

Marit Stalheim Grimstad     Liv Kari Bru 
Leiar       Kyrkjeverje/dagleg leiar 

 

 

 Neste møte i fellesrådet er  

tirsdag 29. oktober 2019  


