
   

             

  

 

 

Møtedato: 28.04.2016 
Møtetid: 19:00  
Møtested: Gand kirke 
 
Tilstede:  
Medlemmer: Oddmund Nordgård, Oddny Bilstad, Dorthe Tronstad, Birger Lindtjørn, Ingrid 
Fjeldskaar Løtveit, Geir Mykletun, Günther Theiss, Per Andreas Harestad og Arve Oftedal. 
Andre: Bengt Norbakken 
 
 

Sak 28/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 

Sak 29/16 Godkjenning av møtebok fra møte 30.03.2016 
Vedtak: Møtebok fra møte 30.03.2016 godkjennes med korrigering av skrivefeil. 
 
 

Sak 30/16 Uttalelse i saken om personalreglement i Sandnes KF 
Vedtak: MR gir sin uttalelse til Sandnes kirkelige fellesråd med følgende stemmetall: 
Forslag 1: 0 stemmer 
Forslag 2: 2 stemmer 
Forslag 3: 5 stemmer 
Forslag 4: 2 stemmer 
Forslagsnumrene referer til saksdokumentet «Høring vedrørende ansettelsesreglement 2016» fra 
Sandnes KF 30.03.2016. 
 

 

Sak 31/16 Informasjonskulturen i Gand 
Vedtak: 
1. Innkallinger og referater fra MR legges ut på web.  
2. Informasjon som er vesentlig for MR å kjenne til skal rutinemessig sendes ut på mail.  
3. MR forholder seg til den lovpålagte taushetsplikten. 
4. Når AU gjør vedtak skal MR orienteres umiddelbart.  
MR ønsker å arbeide videre med å utvikle en mer helhetlig informasjonsstrategi. 

 
 

Sak 32/16 Økonomirapport 
Vedtak: Regnskapsrapporten tas til etterretning. Budsjettet for 2016 er satt opp med et 
overskudd – og MR vedtar at overskudd skal avsettes til fond. 

 
 

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd 



Sak 33/16 Søknad fra Ganddalen MU 
Vedtak: MR opprettholder støtten til konfirmantsamarbeidet på Ganddalen med kr 20.000,- 
som et engangsbeløp for høsten 2016. Dette beløpet kan økes med inntil 30.000,- for våren 
2017 under forutsetning av at Ganddalen menighet selv skaffer inntil kr 100.00,- der 
Ganddalen selv betaler 2/3 av det totale beløpet og menighetsrådet i Gand 1/3. 
Menighetsrådet ønsker en nærmere evaluering av konfirmasjonssamarbeidet før eventuell 
videreføring av økonomisk støtte vil bli vurdert, og ønsker at Ganddalen ved slutten av 
konfirmantåret 2016/17 legger frem for MR en evaluering av og en konkret plan for hvordan 
dette konfirmantsamarbeidet er å forstå i Ganddalens helhetlige strategi, og da særlig med 
tanke på videre planer for samarbeid med Bymenigheten. 
 
 

Sak 34/16 Informasjons- og debattsaker.  

a) Dagens situasjon. Bengt orienterte.  

b) Tyrkia-turen. Günther orienterte. 

c) Ganddalen menighetsutvalg og Julebygda menighetsutvalg. Birger var ikke tilstede 

på forrige MU, men orienterte fra referatet. Ingen møte i Julebygda MU siden sist. 

d) Fellesrådet. Geir orienterte. 

e) Stillinger og vakanser. Oddmund orienterte. 

 
 
 
 
Oddmund Nordgård 
Leder (sign.) 

Bengt Norbakken 
Fung. daglig leder 


