
               
  
 
Møtedato: 04.04.2019   Møtetid: 18:00  Møtested: Undervisningsrom 

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

Tommy Volden, Arve Oftedal, Svein Oddvar Netland, Astrid Harbo. 

Forfall: Dorthe Tronstad      Referent: Hanne Bolstad 

 
Sak 14/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

Sak 15/19 Godkjenning av forrige møtebok 

Vedtak: Møtebok godkjennes. 

 

Informasjons- og debattsaker:  

a) Dagens situasjon. Hanne informerte 

b) Julebygda og Ganddalen menigheter. Sølvi og Birger informerte 

c) Fellesrådet, inkl. samarbeid 2020. Geir informerte 

d) Strategiarbeid fremdrift. Astrid informerte 

e) Disposisjonsfond for Gand menighetsråd. Hanne informerte 

f) Kirkevalget. Valginfo til menighetsrådet. Oddny informerte 

g) Parkeringsplassen. Informasjon om progresjon omkring parkeringsplassen 

h) Vår-aksjonen. Dør-til-dør-aksjonen avlyses i denne omgang pga. manglende oppslutning. 

i) Eventuelt 

a. Grensejustering mellom Gand og Bogafjell. «Mikkelsbærstien 40 ligger i Gand sokn. 

Grensen går ved dette boligfeltet. Her burde det trolig ha vært gjort et vedtak om 

grensejustering mellom Gand og Bogafjell, men det har ikke blitt gjort. Det har blitt 

gjort slike justeringer i grunnkretsene rundt dette boligfeltet, så det hadde trolig vært 

naturlig å gjøre tilsvarende for soknegrensen. Det er i så fall Stavanger bispedømmeråd 

som må vedta en slik endring.» (Fra Anders Backer-Grøndahl Eide, Seniorrådgiver i 

Kirkerådet.) 

Daglig leder får delegert myndighet fra Menighetsrådet til å videreformidle til Prosten 

at Gand Menighetsråd støtter en slik grensejustering, og ber prosten ta saken videre til 

Stavanger bispedømmeråd. Dette er nødvendig, for at beboere i Mikkelsbærstien skal 

motta invitasjoner til TOL i Bogafjell. 

b. Y’s men: Geir informerer om forslag til tiltak som kan skaffe inntekter til Gand Y’s 

men sin klubbkasse, som de igjen gir videre til bl.a. menigheten: Gand Y’s men har 

ønsker om å ta oppdrag for Sykevakten og gi pensjonistlønnen og kjøregodtgjørelsen 

til klubbkassen.  

c. Mobilantenner på kirketårnet: Oddny informerte årsmøtet om menighetsrådets nylige 

vedtak om å la antennene bli værende, til tross for at kontrakten med Ice.net (tidl. 

Network Norway) går ut 1.april i år. Innvendinger fra menigheten:  

- Noen mener antennene utgjør en strålefare, og at oppgradering til 5G vil være enda 

farligere. Andre mener antennene ikke utgjør strålefare. 

- Estetikk ble diskutert, og det ble foreslått at Bispedømmerådet eller Kirkerådet 

kommer med en prinsipiell uttalelse om kirkebygg i det hele tatt skal brukes som 

mobilantenne-tårn.  

- Økonomi ble nevnt. Menighetsrådet får 15.000kr årlig, imens Fellesrådet får om 

lag 23.000kr. Menighetsrådet har bedt om at avtalen reforhandles, og at beløpet for 

hele avtalen forhøyes. I tillegg ber Menighetsrådet om at det meste av leiesummen 

tilfaller menigheten. 

Geir tar med seg synspunktene til Fellesrådet når saken skal opp der i uke 15. 

 
 

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd 



Vedtak i / info fra AU:  

Kirkevalget 2019 – Tidsfrister 

 

Sak 16/19 Kvartalsrapport  

Vedtak: Regnskapstall for første kvartal tas til orientering. 

 

Sak 17/19 Endring av sammensetning av menighetsrådet 

Vedtak: Menighetsrådet finner ikke grunnlag for å endre antall menighetsrådsmedlemmer før 

kirkevalget 2019.  

 

Sak 18/19 Besøk fra SMAK 

Vedlegg: Notater fra besøket. 

Etter arrangementet med Ingvard Wilhelmsen i 2018 gikk SMAK med stort overskudd, og 

overførte 25.000kr til Menighetsrådets disposisjonsfond. Leiv Balle og Lars Martin Østerholt kom 

for å informere om SMAK sitt arbeid i året som gikk, og hvilke planer de har for tiden fremover.  

 

 

 

 

Oddny Bilstad     Hanne Bolstad 

Menighetsrådsleder    Daglig leder 


