
 

DEN NORSKE KYRKJA 

Strand kyrkjeleg fellesråd 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL STRAND KYRKJELEG FELLESRÅD 
20.09.2017 kl 18-1930 på Kyrkjekontoret 

 
Til stades: Laila Steinsvik (leiar), Kate Torunn Aarstad, Astri Vadla Ravnås, Kristoffer Amdal, 

Martin Ivar Arnesen, Ståle Idsø (frå sak 35/17),  og Trond Hjorteland (sekretær). 

 

 

29/17 Godkjenning av innkalling, referat og sakliste 

Vedtak: Innkalling, referat og sakliste vert godkjent.  

 

30/17 Rekneskap andre tertial 

Vedtak: Strand kyrkjeleg fellesråd tar rekneskapsrapporten til orientering. 

 

31/17 Budsjett 2018, økonomiplan 2018-2021 – første drøfting 

Vedtak: Strand kyrkjeleg fellesråd vil be om budsjettinnspel frå sokneråda, med frist 1. november, til 

neste møte i fellesrådet som er 15. november. 

 

32/17 Vern av graver 

Vedtak: Strand kyrkjeleg fellesråd vedtar vern av seks av dei gravene som Strand historie- og 

ættesogelag har funne verneverdige etter sin gjennomgang sommaren 2017. 

 

33/17 HMS-rapportering 

Vedtak: Strand kyrkjeleg fellesråd tar avviksrapporten til orientering. 
 

34/17 Status planarbeid ny kyrkje på Tau 

Vedtak: Strand kyrkjeleg fellesråd tar referata frå møta i byggjekomiteen til orientering og 

takkar for arbeidet som blir lagt ned av medlemmene. 
 

35/17 Status planarbeid Jørpeland kyrkje 

Vedtak: Strand kyrkjeleg fellesråd tar referata frå møta i plankomiteen til orientering og 

takkar for arbeidet som blir lagt ned av medlemmene. 
 

36/17 Eventuelt og orienteringar 

- Status fellesrådssonderingar: Hjelmeland kyrkjeleg fellesråd har invitert Strand kyrkjeleg 

fellesråd til samtalar om muleg samanslåing på fellesrådsnivå. Strand kyrkjeleg fellesråd er 

positiv til slike samtalar, men vil avventa prosessen med utgreiing av ei eventuell park- og 

grøntavdeling i kommunen før ein går vidare med Hjelmeland kyrkjelege fellesråd. 

- Status steingjerde Strand kyrkjegard: Tiltaket har vore ute på anbod, og det var GS Schmidt 

frå Årdal som vann. Arbeidet startar opp 1. oktober og skal vera ferdig seinast 21. desember. 

Det ser ut til at budsjettramma på 1 million kroner held. 

- Lokale lønsforhandlingar: Det er sett av ein pott på 0,9 % av den totale lønsmassen til 

lokale forhandlingar. Forhandlingane må vera gjennomførte innan 1. november 2017. 

- Referat frå sokneråda: Laila Steinsvik og Martin Ivar Arnesen gav ei kort orientering frå dei 

siste møta i høvesvis Jørpeland og Strand sokneråd. 
 

 

Jørpeland 21. september 2017 

 

Laila Steinsvik         Trond Hjorteland 

leiar          kyrkjeverje 

 


