
               
  
 

Møtedato: 09.05.2019   Møtetid: 18:00  Møtested: Undervisningsrom 

Tilstede: Oddny Bilstad, Geir Mykletun, Sølvi Vigesdal, Birger Lindtjørn, Per Andreas Harestad, 

Tommy Volden, Astrid Harbo, Dorthe Tronstad, Oddmund Nordgård.  

Vara: Arve Oftedal      Referent: Hanne Bolstad 

 
Sak 19/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

Sak 20/19 Godkjenning av forrige møtebok 

Vedtak: Møtebok godkjennes. 

 

Informasjons- og debattsaker:  

a) Dagens situasjon. Hanne informerte 

b) Julebygda og Ganddalen menigheter. Ingenting å informere om. 

Kirkebyggkomiteen Ganddalen: Har vært i positivt møte med Bydelsutvalget. 

c) Fellesrådet. Geir informerte. 

d) Samarbeid 2020. Oddmund informerte. 

e) Strategiarbeid. Mer Bibel – Astrid og Oddmund informerte. 

f) Givertjeneste. Fokus på givertjeneste etter gudstjenesten 26. mai. 

 

Sak 21/19 Menighetsmøte med valg av liturgisk målføre 

Vedtak: Menighetsrådet kaller inn til menighetsmøte i Julebygda 16. juni.  

Tekst på stemmeseddelen:  

Målføret skal brukes ved opplesing av liturgiske tekster i gudstjenester, vielser og gravferder.  

Menigheten bes ta stilling til følgende to valg:  

(Sett ring) 

1. Liturgien i Julebygda kapell skal leses på  Nynorsk    Bokmål 

2. Liturgien i skolegudstjenester følger  målføret til skolen   målføret til kapellet 

Forslag til gjennomføring:  

MR-leder Oddny og Julebygda-representant Sølvi deltar i menighetsmøtet som møteleder og 

referent.  

Avstemmingen finner sted i gudstjenesten, eller i våpenhuset like etter gudstjenesten.  

Kapellan Kristine eller DL Hanne deltar sammen med Oddny og Sølvi som tellekorps. 

 

Sak 22/19 Uttalelse til ansettelse av kapellan i Gand sokn 

Vedtak: Uttalelse fra Gand menighetsråd:  

Menighetsrådet har enstemmig ønsket følgende rangering til stillingen som kapellan i Gand sokn: 

1. Håvard Høie  

2. Vebjørn Sagedal  

 

 

Sak 23/19 Kirkevalget 2019 

Vedtak:  

- Listeforslag godkjennes. 
1 Arve Oftedal 

2 Ragnhild Mestad 

3 Thomas Gardum 

4 Hilde Seglem 

5 Tormod Rossavik 

6 Astrid Falck Olsen 

7 Arne Jonassen 

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd 



8 Ole Tørring 

9 Estelle Pettersen 

10 Judith Berdinessen 

11 Erlend Mjølsnes 

12 Kjetil Tjessem 

13 Brage Martin Norbakken 

- Det åpnes ikke for supplerende nominasjon.  

 Menighetsrådsmedlem Geir Mykletun ønsker følgende protokolltilførsel: «Det foreligger ingen 

konkret dokumentasjon på at MR ikke kan vedta å åpne for tilleggssupplering selv om valglisten er 

fulltallig. Manglende saksopplysninger på dette punktet kan ha medført saksbehandlingen kan ha 

skjedd på feil premisser.»  

 AU har sjekket med jurist i Kirkerådet, og konklusjonen derfra er tydelig; supplerende nominasjon 

er kun er tilgjengelig dersom nominasjonskomiteens liste ikke er fulltallig.  

 

- Tid og sted for forhåndsstemmer og for valgting godkjennes.  

 Valgting; fire valglokaler mandag 9. september mellom kl. 09.00-21.00.  

 Valglokaler; 3 pers x 2 økter på Sandved skole, Malmheim skole og Sørbøhallen,  

samt 2 pers x 2 økter på Smeaheia skole i samarbeid med Sandnes menighet.  

 Forhåndsstemmer; Disse mottas på Sandnes Kirkelige Felleskontor frem til fredag 6. september, 

og etter gudstjenesten i Gand kirke søndag 8. september.  

 

- Stemmestyret bestående av menighetsrådsmedlemmer og stab vedtas.  

 Hvem: Stemmestyret er valgfunksjonærer som er tilstede i valglokalene.  

Alle i Menighetsråd og stab er stemmestyret i Gand sokn. (11+12 pers)  

Fortrinnsvis stab på dagtid, og menighetsråd på ettermiddag/kveld. 

 Antall: På valgdagen mandag 9. september er det tre personer per vakt per valglokale. 

Fordelt på fire lokaler trenger vi 22 personer. (3+3+3+2) x2 

 Tid: Første vakt er fra 09.00-15.00. Andre vakt er fra 15.00-21.00 (+ klargjøring / opprydding) 

 Mat: Stemmestyret får servert mat mandag 9.sept. Frokost kl.9, middag kl.14 og kvelds kl. 19. 

 Søndag 8. september etter gudstjenesten trengs det i tillegg tre personer. 

 

Sak 24/19 Fordeling av ansatt-ressurser i soknet  

Vedtak: Saken utsettes, og sendes på høring til Ganddalen menighetsutvalg.  

 

Sak 25/19 Besøk fra Knif regnskap 

Oppdragsansvarlig fra Knif Regnskap, Åge Mathiassen besøkte rådsmøtet for å forklare begrep 

som resultat, regnskap og disposisjonsfond. Menighetsrådet hadde sendt inn spørsmål på forhånd, 

som Åge forsøkte å svare på.  

 

Sak 26/19 Kvartalsrapport  

Vedtak: Regnskapstall for første kvartal tas til orientering. 

 

Sak 27/19 Stillingsutlysning til 100% menighetsprest i Ganddalen  

Vedtak: Menighetsrådet i Gand støtter Ganddalen Menighetsutvalg sitt ønske om å lyse ut 100% 

stilling som menighetsprest i Ganddalen, finansiert av menighetens givertjeneste, og søker 

prost/fellesråd om støtte til å opprette stillingen.  

 

Sak 28/19 Tiltredelse i Menighetsrådet  

Vedtak: Oddmund Nordgård er på ny innmeldt i DNK og trer derfor inn i Menighetsrådet etter 

kort tids fravær. Følgelig blir Tommy Volden 1.vara, Arve Oftedal 2.vara, Svein Oddvar Netland 

3.vara og Øystein Lemvik 4.vara.  

 

 

Oddny Bilstad     Hanne Bolstad 

Menighetsrådsleder    Daglig leder 


