
   

             

  

 

 

Møtedato: 26.05.2016 
Møtetid: 19:00  
Møtested: Gand kirke 
 
Tilstede:  
Medlemmer: Oddmund Nordgård, Oddny Bilstad, Dorthe Tronstad, Birger Lindtjørn, Ingrid 
Fjeldskaar Løtveit, Sølvi Vigesdal, Geir Mykletun og Günther Theiss. 
Varamedlemmer med stemmerett: Tommy Volden  
Andre: Bengt Norbakken og Hanne Bolstad 
 
 

Sak 35/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

Sak 36/16 Godkjenning av møtebok fra møte 28.04.2016 
Vedtak: Møtebok fra møte 28.04.2016 godkjennes med korrigering av skrivefeil. 
 

Sak 37/16 Besøk fra menighetsutvalget i Julebygda 
Saksbehandling: Presentasjon av arbeidet i Julebygda ved MU.  
Vedtak: MR tar presentasjonen til orientering.  
 

Sak 38/16 Tilsetting av diakon 
Saksbehandling: Orientering ved nestleder. Saken er unntatt offentlighet. 
Vedtak: Menighetsrådets uttalelse oversendes KADMU 
 

Sak 39/16 Tilsetting av kateket 
Saksbehandling: Orientering ved leder. Saken er unntatt offentlighet. 
Vedtak: Menighetsrådets uttalelse oversendes KADMU 

 
Sak 40/16 Tilsetting av menighetspedagog 
Saksbehandling: Orientering ved leder. Saken er unntatt offentlighet. 
Vedtak: Menighetsrådets uttalelse oversendes KADMU 

 
Sak 41/16 Ferdigstilling av parkeringsplassen bak Gand kirke 
Vedtak: 

1. Arbeid med å legge kantstein rund trafo fullføres. Utover dette stanses alt videre arbeid med 
å legge kantstein langs gjerde. Arbeidet med å beslutte toppdekke på parkeringsareal 
utsettes inntil videre. Geir Mykletun får mandat av MR til i fellesskap med kirkevergen å gjøre 
et nytt forsøk på å få til en løsning med Sandnes kommune langs de linjer som det tidligere 
har vært enighet mellom kirken og skolen om å få til.  

2. Arbeidet på punkt B må ikke utfordre den godkjente løsning som nå foreligger 
3. Geir tar også møte med de frivillige  i menighetene som har et sterkt engasjement i saken.  

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd 



4. Nyoppsatt gjerde vil etter hvert bli fjernet på dugnad av Gand menighet. 

 
 

Sak 42/16 Informasjons- og debattsaker.  

a) Dagens situasjon. Daglig leder orienterte. 

b) Utsetting av strategiarbeid. Leder orienterte. 

c) Ganddalen menighetsutvalg og Julebygda menighetsutvalg. Birger orienterte fra 

Ganddalen MU og fra Julebygda var allerede orientering gitt i sak 37/16. 

d) Fellesrådet. Geir orienterte. 

e) Bønnekampanje. Saken utsettes. 

f) Stillinger og vakanser. Daglig leder orienterte. 

 
Sak 43/16 fremtidig samarbeid mellom menigheter/fellesråd innenfor Sandnes 
prosti 
Saksbehandling: Fellesrådet, ved leder Torild Nødland og nestleder Geir Mykletun, 
orienterte. 
Vedtak: MR tar presentasjonen til orientering. 

 
 
 
Oddmund Nordgård 
Leder (sign.) 

Bengt Norbakken 
Fung. daglig leder 


