
Møtebok FR 29. oktober 2019 

 

 

 

 

 

Marit Stalheim Grimstad, Nils Dale Elde , Kjellaug Stautland Eide, Lovise Sæbø Heimro,  Jørgen Knudsen 
(geisteleg representant), Torbjørn Brosvik (vara kommunal representant) og Liv Kari Bru 
(kyrkjeverje/dagleg leiar) 
 

FRÅVER: 
Sverre Olav Svarstad (kommunal representant)  
 
 
 

SAKLISTE 
 

 Godkjenning av innkalling og sakliste.  
GODKJENT utan merknadar. 
 

 Godkjenning av møtebok frå fellesrådsmøte 17. september 2019 
GODKJENT utan merknadar. 
 

 Referat, meldingar, orienteringar: 
 

 Nytt frå Stord sokneråd v/ Kjellaug 
 Kyrkjestova Fredheim og samarbeid med Stord sokn. 
 Kyrkjebladet – økonomi og komitèmedlemer. 
 Driftsoverskot og revisjon. 
 Prostidagen. 
 Presentasjon av påtroppande sokneråd og avskjed med avtroppande sokneråd. 

Markering i gudstenesta 10. nov. 
 

 Nytt frå Nysæter sokneråd v/ Lovise 
 Evaluering av valget 2019. 
 Sofaen i vestilbylen (solskada) 
 Evaluering av soknerådsperioden. 
 Kurs for nye sokneråd 12. nov 2019. 
 Strategiplanen frå 2017. 
 Kyrkjebasaren. 

 

 Nytt frå staben: 
 Stillingar og status. 

Anne Brandvik Nilsen er tilsett som kyrkjelydsarbeidar i trusopplæring frå 01.11.2019 
i 20% stilling 

 

Råd/utval:  Stord kyrkjelege fellesråd. 

Tid:   Tirsdag 29.oktober kl. 17:00. 

Møtestad:  Kyrkjekontoret 

Opning:  Lovise 

 
 



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

Rehabilitering av orgelet er avslutta og orgelet har aldri vore betre. 
 

 Nytt frå gravplassane. 
 Koleragravplassen og Falturiltu-festivalen.  
 Halvparten av alle gravene på Frugarden gravplass, byggetrinn I er no tekne i bruk 

eller festa. Dette har teke 4 år. Rådmannen/Stord kommune er orientert om dette 
mtp planlegging av byggetrinn II. 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Saksnr.           A.kode Sak tittel 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

2019/20 131  Økonomirapport pr. 30.09. 2019.  
Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd tek økonomirapport pr. 30.09.2019 til orientering. 
Samrøysta vedteke. 

 

 

2019/21 112 Driftsbudsjett 2020 

Vedtak: 
Stord kyrkjelege fellesråd tek framlegget til førebels driftsbudsjett for 2020 til orientering. 
Endeleg budsjett vert vedteke når storleiken på det kommunale rammetilskotet er vedteke av Stord 
kommunestyre. 
Samrøysta vedteke. 

 
 
2019/22 113 Investeringsbudsjett 2020 
Vedtak: 
Stord kyrkjeleg fellesråd vedtek det framlagde investeringsbudsjettet for 2020-2023. 
Samrøysta vedteke. 
 
 

2019/23 211  Oppseiing frå Jan Overweg . 
Vedtak: 
A. Stord kyrkjeleg fellesråd tek oppseiinga frå Jan Overweg til orientering. 
 

B. Jan Overweg har hatt ansvaret for gravferdsspeling kvar tirsdag i begge kyrkjene våre. Stord kyrkjelege 
fellesråd ber kyrkjeverja om å utarbeida avtale med aktuell organist/kantor, t.d. Andrè Eide for å løysa 
gravferdsspelinga i Stord kyrkje og Nysæter kyrkje ein dag i veka. 
 

C. Stord kyrkjelege fellesråd ber kyrkjeverja om å utarbeida ein avtale med Jan Overweg med tanke på å 
løysa IKT-oppgåver frå 01. januar 2020. Samstundes ber fellesrådet om at det i løpet av det komande året 
vert lagt fram ei sak som omhandlar avtale om IKT-løysing med Kirkepartner. 
Samrøysta vedteke. 

 
 



2019/24 012.2  Fellesmøte med avtroppande og påtroppande fellesråd 17.12.2019. 
Vedtak: 
Neste møte i Stord kyrkjeleg fellesråd er 17.des. Då vert det felles møte med avtroppandeog påtroppande 
sokneråd. Etter presentasjon og overlevering av noko info, held det nye fellesrådet fram med 
konstituerande møte og sakshandsaming. 
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 29. oktober 2019  
For Stord kyrkjelege fellesråd     

 
   

Marit Stalheim Grimstad     Liv Kari Bru 
Leiar       Kyrkjeverje/dagleg leiar 

 

 

 Neste møte i fellesrådet er  

tirsdag 17. desember 2019  


