
              
   
 
Møtedato: 23.02.2017 Møtetid: 18:00  Møtested: Gand kirke 
 
Tilstede:  
Medlemmer: Oddmund Nordgård, Birger Lindtjørn, Dorthe Tronstad, Ingrid Løtveit, Geir 

Mykletun og Günther Theiss. Fravær: Sølvi Vigesdal, Oddny Bilstad, Runar Lien. 

Varamedlemmer: Per Andreas Harestad, Tommy Volden og Arve Oftedal. 

Referent: Hanne Bolstad 

 
Sak 12/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Sak 13/17 Godkjenning av forrige møtebok 
Vedtak: Møtebok ble godkjent, med endring om å skrive navn på kunstner under sak 10/17. 

 

 

Sak 14/17 Årsregnskap 
Vedtak: Fokus på økonomi fremover. Årsregnskap tas til etterretning. 

Vedtak: GG sitt underskudd i 2016 dekkes av GGjr sitt overskudd. 

 

Sak 15/17 Besøk fra Ungdomsleder  
Ungdomsleder i Gand Catti Eide Risdal orienterte om status, utfordringer og fremtidsplaner 

for ungdomsarbeidet. 

 

Sak 16/17 Støtte til Kirkens Nødhjelp 
Vedtak: Det er en uro i menighetsrådet omkring generalsekretæren i KN sine utspill i media 

om abort. Menighetsrådet sender derfor et brev til representantskapet i KN, hvor vi ber om å 

få avklart deres syn på denne tematikken. 

Sak 17/17 Overføring av midler til Kirkeringene 

Vedtak: Penger som står oppført under Kirkeringsutvalgets avdelingskonto 224 overføres til 

bankkonto som er juridisk knyttet til den frivillige organisasjonen Kirkeringene tilsluttet Gand 

kirke, org.nr. 918074929. 

 

 

Informasjons- og debattsaker:  

a) Ganddalen og Julebygda menighetsutvalg. Representantene informerte. 

b) Fellesrådet og storsamling 15. februar. Geir informerte. 

c) Økonomiutvalget gav et kort referat fra møtet denne uken. 

d) Vakanse. Hanne informerte.  

e) Menighetens årsmøte 26. mars. Oddmund informerte.  

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd 



f) Ny vigselsliturgi. Alle ansatte i Sandnes kirkelige fellesråd har blitt bedt om å melde 

fra til personalansvarlig, om de ønsker å delta i / reservere seg for likekjønnede 

vigsler. Dette for å lette prosessen når vikarer skal innhentes etc. 

g) Vedlikeholdsutvalget. Leder av vedlikeholdsutvalget, Tharald Brekne, informerte om 

priser for ferdigstilling av parkeringsplassen. 

 
 

Oddmund Nordgård, Menighetsrådsleder                                 Hanne Bolstad, Daglig leder 


