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"  Livet i fokus, nær Gud - nær menneske " visjon Stord kyrkjelyd 
 
Til stades: Jostein Grimsbø, Liv Jorunn Alvsåker, Oddlin Stave Aadland, Kjellaug Stautland          
Eide, Målfrid Lønning, Anders Grov Nilsen, Anne Brandvik Nilsen, Gerny F. Gandrud, Olav J. 
Oma. Forfall: Nils Dale Elde, Jakob Saghaug. Ref. Reidun Andersen. 

 
 

• Skriv, referat og meldingar 
1. Referat frå møte i Fellesrådet 08.04.2018       
2. Referat frå møte i Nysæter sokneråd 06.03.2018     
3. Referat frå møte i Nysæter sokneråd 17.04.2018     
4. Referat frå årsmøte          
 

• Orienteringssaker: 
 1. Orientering frå staben 
 2. Nytt frå trusopplæringa           
 3. Konsertar og arrangement. Årsmøte. 
 4. Takkoffer 11.03 til NMS i stadenfor til kyrkjemusikalsk arbeid som var satt opp.  
     Takkoffer til kyrkjemusikalsk arbeid vert teke opp seinare i semesteret. 
 5. Budsjett 2018. Det blir eit budsjettmøte for 2019 før nyttår. 
 6. Dåpsvertar. Soknerådet har spurt nokre folk, ingen har svara ja. Prøver andre. 
 7. Orgelet  
 8. Pizza til konfirmantane. Det vart servert pizza til konfirmantane på siste konfirmantsamling. 
 9. Familieleir. Til no er det 85 som er påmeldt til familieleiren på Brandøy første helga i juni. 
   10. OVF-midlar mottatt kr. 10 000,- 
   11. Kyrkja og Sorg & Omsorg 
  

 
SAKLISTE 
 
2018/20- 012.1 Godkjenning av innkalling og sakliste. Godkjent. 
     
2018/21- 012.1 Godkjenning av møtebok frå soknerådsmøte 2018. Godkjent. 
 
2018/22 - 360 Strategi-dag 
Saksutgreiing 
Til hausten er det eitt år igjen av soknerådsperioden, det kan då vere greitt å sjå på kva ein ynskjer å ha 
fokus på resten av perioden; - kva vil me, kva brenn me for, fokus på engasjerande saker, 
kyrkjelydshus, kyrkjekaffi o.l.  
 
Vedtak 
Soknerådet vart enige om onsdag 22. august frå kl. 16.30 til kl. 20.30. Ettermiddagen startar med mat 
då fleire kjem rett frå arbeid. 
 
 
 

 
Råd/utval:  Stord sokneråd 
Tid:   Mandag 24. april 2018  kl. 18.30 
Møtestad:  Stord kyrkjekontor 
Opning:  Olav 
Servering:  Kjellaug 
   
Faste medlemer og alle varamedlemer er innkalla til alle møta. 
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2018/23 - 365 Kveldssamlingar i kyrkja        
Saksutgreiing 
No har det vore tre Kveldssamlingar i kyrkja, soknerådet evaluerer desse kveldane.  
 
Vedtak 
Soknerådet ser positivt på dette kyrkjelydsbyggjande tiltaket Kveldssamlingane er, og ynskjer dei lukke 
til vidare. 
 
 
2018/24- Temakveldar til hausten 
Saksutreiing 
Det er komt brev frå temakveldutvalet angåande to temakveldar til hausten. Onsdag 17. oktober er Geir 
Gundersen invitert, og onsdag 21. november er det planlagt temakveld. Temakveldkomiteen ynskjer at 
soknerådet skal ta stilling til om temakveldane skal fortsetja, og ynskjer i så fall at ein eller to 
representantar frå soknerådet vert med i komiteen. 
 
Vedtak 
Soknerådet vil at dei to kveldane som er skissert i referatet frå temakveldutvalet vert gjennomført, og at 
sokneprest Olav Oma blir med i komiteen saman med dei som sit der. Vidare arbeid med temakveldar 
evt andre arrangement i Stord kyrkje, etter desse kveldane, tek soknerådet ansvar for, og legg ned 
temakveldutvalet etter siste temakvelden i november 2018. 
Soknerådet er glad for og takkar for arbeidet som er lagt ned med temakveldane gjennom mange år.  
 
 
2018/25 - 130 Revisjonsmelding 2016 frå KPMG        
Saksutgreiing 
Vedlagt ligg revisjonsmelding for Stord sokneråd 2016 frå KPMG som viser eit 
driftsunderskot/meirforbruk på kr. 23 015.  
   
Vedtak 
Stord sokneråd tek revisjonsmeldinga frå KPMG til orientering og godkjenner rekneskapet for 2016. 
Driftsunderskotet for 2016 vert teke frå ubunde fond. 
 
 
2018/26 - 332 Konfirmantundervisning - evaluering      
Saksutgreiing 
Soknerådet godkjente ny plan for konfirmantundervisning i 2016, den skal evaluerast no  
når det har gått to år. Konfirmantleiarane har hatt eit evalueringsmøte, og kome fram til ny  
revidering. Kyrkjelydspedagog Brynhild M. Stautland var med og informerte i denne saka. 
 
Vedtak 
Soknerådet tek den nye planen for konfirmantundervisning som ligg føre til etterretning. Planen vil verta 
revidert til vinteren. Soknerådet ynskjer at dette blir eit tema på Døgnet. 
 
 
 
 
Neste møte i Stord sokneråd vert tirsdag 22. mai kl. 18.30. 
 
 
 
 
sign.          sign. 
Jostein Grimsbø        Reidun Andersen 
soknerådsleiar        sakshandsamar 


