
   

             

  

 

 

Møtedato: 25.02.2016 

Møtetid: 19:00  

Møtested: Gand kirke 

 

Tilstede:  

Medlemmer: Oddmund Nordgård, Oddny Bilstad, Dorthe Tronstad, Runar Lien, Sølvi 

Vigesdal, Birger Lindtjørn, Ingrid Fjeldskaar Løtveit, Geir Mykletun, Günther Theiss 

Varamedlemmer uten stemmerett: Per Andreas Harestad 

Andre: Bengt Norbakken 

 

 

Sak 11/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

Sak 12/16 Godkjenning av møtebok fra møte 28.01.2016 
Vedtak: Møtebok fra møte 28.01.2016 godkjennes med korrigering av skrivefeil. 

 

 

Sak 13/16 Godkjenning av møtebok fra møte 10.02.2016 
Vedtak: Møtebok fra møte 10.02.2016 godkjennes med korrigering av dato for møtet. 

 

 

Sak 14/16 Uttalelse til ansettelse av daglig leder i Gand sokn 
Saksbehandling: Saken unntas offentligheten. Muntlig fremstilling ble gitt i møtet.  

Vedtak: Menighetsrådets uttalelse sendes kirkevergen. 

 

 

Sak 15/16 Misjonsprosjekt i Gand 
Vedtak: Det opprettes et nytt misjonsutvalg som jobber videre med implementering av 

misjonsprosjektet i menigheten. AU får delegert ansvar for det videre arbeidet med å 

rekruttere nye til utvalget og å utarbeide et mandat for dette.  

 

 

Sak 16/16 Regnskapsrapport 2015  
Vedtak: Menighetsrådet tar regnskapsrapporten for 2015 og januar 2016 til etterretning. 

 

 

Sak 17/16 Givertjeneste i Gand menighet 
Vedlegg: Regnskapsrapport for januar 2016 

Vedtak: Menighetsrådet oppretter et utvalg innad i rådet som jobber videre med fokus på 

givertjenesten. Geir, Runar og Ingrid velges og involverer sognepresten ved behov. 

 

 

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd 



Sak 18/16 Informasjons- og debattsaker.  

a) Dagens situasjon. Bengt orienterte. 

b) Ganddalen menighetsutvalg og Julebygda menighetsutvalg. Birger orienterte fra 

arbeidet i Ganddalen. Det har ikke vært møter i Julebygda siden sist. Geir orienterte 

om avhending av sogneprestboligen i Gand og arbeidet med kirkebygg på Ganddalen. 

c) Fellesrådet. Geir orienterte fra fellesrådets møte.  

d) Årsmøte 13. mars. Oddmund holder i trådene. 

e) Stillinger og vakanser. Oddmund orienterte. 

f) Videre strategiarbeid. AU har vedtatt å utsette saken til møtet i mai. 

g) Informasjonsflyt. Dorthe orienterte om problemstillinger knyttet til 

informasjonsflyten i menigheten. 

 

 

Oddmund Nordgård      Bengt Norbakken 

Leder (sign.)                                                             Fung. daglig leder 


