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MØTEPROTOKOLL  
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Jon Roar Bruholt 

Agnes Sofie Gjeset 

Trude Holm 

Alex Ramstad Døsvik 

Harald Hauge 

Gunnar Winther 

Herborg Finnset 
  

Møtende 

varamedlemmer: 

Egil Kjølsøy. Kjølsøy deltok på behandling av sakene 7-19/19 

Steffen Aune 
  

Forfall:  Anne Kathrine Slungård 

Anne Berit Skjerve Sæther 

Nils Tonny Bransfjell 

  

Andre: Stiftsdirektør Steinar Skomedal – alle saker 

PF’s representant: Sak 7/19 

Seksjonsleder Inge Torset, sakene 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15/19 

Seniorrådgiver Britt Arnhild W Lindland, sak 8/19 

Rådgiver Vigdis Aa Aakre, sak 16/19 
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Rådgiver Anne Lill Lia, sakene 8, 9, 10, 11 og 12/19 
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01.03.2019 

 

 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: 

Bispedømmerådet godkjenner innkalling og saksliste. 

Tilsettingssaken, Sak 7/19, behandles for lukkede dører. 

Gunnar Winter er inhabil i sak 8/19  

Endring i behandlingsrekkefølgen:  

Sak 11/19 Budsjett 2019 behandles før Sak 8/19 Fordeling av nye diakonale midler til 

Nidaros.  
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Godkjenning av protokoll 

Vedtak: 

Protokoll fra møtet 23. januar 2019 godkjennes. 

Sakslister og protokoller offentliggjøres på bispedømmets nettsider.  

 

 

 
Tilsettingssaker 

 

 

7/19 Tilsetting sokneprest Heimdal og Byåsen prosti med 
Sverresborg sokn som tjenestested 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 25 første ledd 

 

 

Forslag til vedtak 
 

Se vedlagte innstillingsprotokoll med vedlegg. 

 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Ved avstemming fikk 

flertallets innstilling: 8 stemmer 

mindretallets innstilling: 2 stemmer 

 

Flertallets innstilling vedtatt mot 2 stemmer. 

 
Vedtak  

Nidaros bispedømmeråd tilsetter Silje Kristin Meisal som sokneprest i Heimdal og Byåsen 

prosti med Sverresborg sokn som tjenestested. 

Som nr 2 tilsettes Jan Korssjøen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saker til behandling 

 

 

8/19 Fordeling av nye diakonale midler til Nidaros 
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Forslag til vedtak 
 

Nidaros bispedømmeråd innvilger lønnstilskudd til følgende fellesråd. : 

 

Steinkjer: 200.000 

Stjørdal: 287.000 

Frøya: 340.000 

Skaun: 375.000 

 

Det forutsettes at tilskuddene ikke dekker mer enn 50% av lønnskostnadene. 

Ved eventuelt frafall av prioriterte tilskuddsmottakere tildeles midler til følgende fellesråd i 

prioritert rekkefølge: 

 

Åfjord, Stoksund og Roan: 160.000 i 2019, (375.000 årlig fra 2020) 

Indre Fosen: 245.164 (alt. 122.582) 

 

Ved eventuelle ubrukte midler i 2019, gis stiftsdirektør fullmakt til å disponere midlene i 

henhold til prioriteringen og innenfor bevilgningens rammer. 

 

 

 

Møtebehandling 

Gunnar Winter fratrådte møtet under behandlingen av denne saken. 

 

Forslag om endring av prioritering av tilskuddene: Søknaden fra Åfjord, Stoksund og Roan 

erstatter søknaden fra Stjørdal.  

Ubrukte midler disponeres til prioriterte prosjekter  

Votering 

Endret forslag vedtatt enstemmig. 

 

Vedtak  

Nidaros bispedømmeråd innvilger lønnstilskudd til følgende fellesråd. : 

 

Steinkjer: 200.000 

Åfjord, Stoksund og Roan: 160.000 i 2019, (375.000 årlig fra 2020) 

Frøya: 340.000 

Skaun: 375.000 

 

Det forutsettes at tilskuddene ikke dekker mer enn 50% av lønnskostnadene. Dette kan 

eventuelt fravikes i 2019. 

Ved eventuelt frafall av prioriterte tilskuddsmottakere tildeles midler til følgende fellesråd i 

prioritert rekkefølge: 

 

Stjørdal: 287.000  

Indre Fosen: 245.164 (alt. 122.582) 

 

Ved eventuelle ubrukte midler i 2019, gis stiftsdirektør fullmakt til å disponere midlene i 

henhold til prioriteringen og innenfor bevilgningens rammer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/19 Tildeling av OVF-midler 2019 
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Forslag til vedtak 
 

I forbindelse med tilskuddsordningen fra Opplysningsvesenets fond, bevilger 

bispedømmerådet kr 723 000 til følgende 23 prosjekter: 

 

Søknad nr              Søker/prosjekt                                                                              Forslag til tildeling 

Samisk kirkeliv                                                                                     50 000 
1           Saemien Åålmege – Treff for eldre      30 000 
2 Snåsa menighetsråd – Jubileumsbok for Snåsa kirke    20 000 

Barn og unge                                                                                     165 000 
3      Nidaros bispedømmeråd - "Konfirmant 2020" informasjonsblad                     45 000 
4           Lademoen menighet - Barnas katedral                                                    35 000 
6           Frøya menighet – Korprosjekt for barn 9-13 år     20 000 
9 Overhalla menighetsråd – Ny tid med nytt orgel I Ranem kirke   15 000 
12 Kateket Sundvall-Falck – Lederkurs med fokus på nordisk samarbeid  20 000 
15 Løkken sokn – Lysmesse i gammelgruva      10 000 
18 KUFK-KFUM Trøndelag krets – Liv-kurs                               20 000 

Gudstjenesteliv                                                                            40 000 
19         Byåsen menighet – Eksperimentelle gudstjenester     40 000 

Diakoni                                                                                               130 000 
20          KIA Trondheim - Integreringstiltak for flyktn. og asylsøkere                      30 000 
21       Malvik menighetsråd – Det lyttende medmenneske    30 000 
23 Bakkl./Lade/Lademoen menigheter – Frivillighet i folkekirka   30 000 
29 Ilen menighet – Hyggestundens sommertur     10 000 
31 Kirkens SOS i Trøndelag – Frivillige for framtida     30 000 

Kirkemusikk og kultur                                                                           145 000 
32 Malvik kirkelige fellesråd – Konsertserie Hommelvik kirke   20 000 
35          Orgelklubben Ludvig - Kirkemusikkopplæring for barn og unge                     10 000 
36 Alstadhaug menighetsråd – Jubileumsarr. Alstadhaug kirke 850 år  20 000 
39 Melhus menighetsråd – Jubilate Deo      20 000 
40 Nidaros bispedømmeråd - Kirke2019 - et nasjonalt kirkelig møtested           40 000 
41 Nidaros domkirke og VF – Fruens kor                        15 000 
42 Levanger menighet – Musikkprodusent      20 000 

Annet            193 000 
Nidaros bispedømmeråd – Misjonsrådgiver (50 % stilling)    193 000 

 Sum          723 000 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

 

 
Vedtak  

1. I forbindelse med tilskuddsordningen fra Opplysningsvesenets fond, bevilger 

bispedømmerådet kr 723 000 til følgende 23 prosjekter: 
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Søknad nr              Søker/prosjekt                                                                              Forslag til tildeling 

Samisk kirkeliv                                                                                     50 000 
1           Saemien Åålmege – Treff for eldre      30 000 
2 Snåsa menighetsråd – Jubileumsbok for Snåsa kirke    20 000 

Barn og unge                                                                                     165 000 
3      Nidaros bispedømmeråd - "Konfirmant 2020" informasjonsblad                     45 000 
4           Lademoen menighet - Barnas katedral                                                    35 000 
6           Frøya menighet – Korprosjekt for barn 9-13 år     20 000 
9 Overhalla menighetsråd – Ny tid med nytt orgel I Ranem kirke   15 000 
12 Kateket Sundvall-Falck – Lederkurs med fokus på nordisk samarbeid  20 000 
15 Løkken sokn – Lysmesse i gammelgruva      10 000 
18 KUFK-KFUM Trøndelag krets – Liv-kurs                               20 000 

Gudstjenesteliv                                                                            40 000 
19         Byåsen menighet – Eksperimentelle gudstjenester     40 000 

Diakoni                                                                                               130 000 
20          KIA Trondheim - Integreringstiltak for flyktn. og asylsøkere                      30 000 
21       Malvik menighetsråd – Det lyttende medmenneske    30 000 
23 Bakkl./Lade/Lademoen menigheter – Frivillighet i folkekirka   30 000 
29 Ilen menighet – Hyggestundens sommertur     10 000 
31 Kirkens SOS i Trøndelag – Frivillige for framtida     30 000 

Kirkemusikk og kultur                                                                           145 000 
32 Malvik kirkelige fellesråd – Konsertserie Hommelvik kirke   20 000 
35          Orgelklubben Ludvig - Kirkemusikkopplæring for barn og unge                     10 000 
36 Alstadhaug menighetsråd – Jubileumsarr. Alstadhaug kirke 850 år  20 000 
39 Melhus menighetsråd – Jubilate Deo      20 000 
40 Nidaros bispedømmeråd - Kirke2019 - et nasjonalt kirkelig møtested           40 000 
41 Nidaros domkirke og VF – Fruens kor                        15 000 
42 Levanger menighet – Musikkprodusent      20 000 

Annet            193 000 
Nidaros bispedømmeråd – Misjonsrådgiver (50 % stilling)    193 000 

 Sum          723 000 

2.  Bispedømmerådet ber om å få fremmet en sak om kriterier for OVF tildelinger før utlysning 

2020. 

Vedtaket var enstemmig.  

 

 

 

 

 

 

10/19 Årsregnskap 2018 Nidaros bispedømme 
 

Forslag til vedtak 
 

Nidaros bispedømmeråd tar årsregnskapet for 2018 til etterretning. 
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Møtebehandling 

 

 
Votering 

 

 
Vedtak  

Nidaros bispedømmeråd tar årsregnskapet for 2018 til etterretning 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

11/19 Budsjett 2019 - etter endelig tildelingsbrev 
 

Forslag til vedtak 
 
Nidaros bispedømmeråd vedtar budsjett for 2019 i tråd med de fremlagte kommentarer og 
tallbudsjett.  

Nidaros bispedømmeråd tildeler stiftsdirektør Steinar Skomedal 

budsjettdisponeringsmyndighet i henhold til tildelingsbrev fra Kirkerådet. Direktøren kan selv 

delegere budsjettmyndighet videre til andre ansatte i bispedømmerådet. 

 

 
Møtebehandling 

Etter diskusjonen foreslo stiftsdirektør å justere forslag til vedtak.  

 

 
Votering 

Justert forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak  
Nidaros bispedømmeråd vedtar budsjett for 2019 i tråd med de fremlagte kommentarer og 
tallbudsjett. Bispedømmerådet ber om at et eventuelt mindreforbruk disponeres etter 
bispedømmerådets prioriteringer. Saken fremlegges i forbindelse med revidering av 
budsjettet.  

Nidaros bispedømmeråd tildeler stiftsdirektør Steinar Skomedal 

budsjettdisponeringsmyndighet i henhold til tildelingsbrev fra Kirkerådet. Direktøren kan selv 

delegere budsjettmyndighet videre til andre ansatte i bispedømmerådet 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/19 Årsrapport 2018 - Nidaros bispedømme 
 

Forslag til vedtak 
 

Nidaros bispedømmeråd vedtar årsrapporten 2018. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å 

ferdigstille årsrapporten og innarbeide de endringer som fremkom i møtet.  

 



 8  

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

Som forslaget 

 
Vedtak  

Nidaros bispedømmeråd vedtar årsrapporten for 2018. Stiftsdirektøren gis fullmakt til å 

ferdigstille årsrapporten og innarbeide de endringer som fremkom i møtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

13/19 Endring av soknegrenser som følge av kommunereformen 
Verrabotn grunnkrets fra Verran sokn til Rissa sokn 
Eiendom 379/14 (Namsosveien 1967) i Steinkjer til Namdalseid sokn 
 

Forslag til vedtak 
 

1. Nidaros bispedømmeråd vedtar at grensen mellom Verran sokn og Rissa sokn justeres 

slik at Verrabotn krets blir en del av Rissa sokn fra 01.01.2020. 

2. Nidaros bispedømmeråd vedtar at eiendom 379/14 (Namsosveien 1967) i Steinkjer 

overføres til Namdalseid sokn fra 01.01.2020 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak  

1. Nidaros bispedømmeråd vedtar at grensen mellom Verran sokn og Rissa sokn justeres 

slik at Verrabotn krets blir en del av Rissa sokn fra 01.01.2020. 

2. Nidaros bispedømmeråd vedtar at eiendom 379/14 (Namsosveien 1967) i Steinkjer 

overføres til Namdalseid sokn fra 01.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/19 Sammenslåing av Bratsberg, Hoeggen og Tempe-Leira sokn i 
Strinda prosti 
 

Forslag til vedtak 
 

1. Nidaros bispedømmeråd vedtar at Bratsberg, Hoeggen og Tempe-Leira sokn slås 
sammen til ett sokn med virkning fra 01.01.2020. 

2. Navnet på det nye soknet skal være Nidelven sokn.  
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3. Navnet på det nye rådet skal være Nidelven menighetsråd.  

4. Bispedømmerådets vedtak om navn forelegges navnekonsulenten til uttalelse før 
vedtaket effektueres.  

5. Nidaros bispedømmeråd fastsetter følgende bestemmelse for de 3 soknene som er 
vedtatt sammenslått fra 1.1.2020.  

a. Valget gjennomføres med egne lister i hvert sokn. 
b. Det velges 4 representanter med vararepresentanter fra Hoeggen sokn 
c. Det velges 4 representanter med vararepresentanter fra Tempe-Leira sokn 
d. Det velges 2 representanter med vararepresentanter fra Bratsberg sokn. 
e. Under den første menighetsrådsperioden sitter soknepresten i Bratsberg og 

Tempe-Leira sokn og soknepresten i Hoeggen annet hvert år som geistlig 
medlem av menighetsrådet. Soknepresten i Hoeggen har sete i rådet det 
første året. Den soknepresten som ikke er medlem av rådet har møte- og 
talerett i rådet. 
 

Det nyvalgte menighetsrådet med 11 medlemmer fungerer som råd for alle tre sokn i 

perioden 1.11.2019 til 31.12.2019. 

 

 

 

 

Møtebehandling 

Egil Kjølsøy forslo følgende endring av punkt 5:  

Alternativ valgmåte med felles liste, valgråd og nominasjonskomite.  

 
Votering 

Pkt 1-4: Enstemmig vedtatt 

Egil Kjølsøys forslag til endring av punkt 5: 1 stemme for endring, 9 stemte for opprinnelig 

forslag. 

Siste setning: enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak  

1. Nidaros bispedømmeråd vedtar at Bratsberg, Hoeggen og Tempe-Leira sokn 
slås sammen til ett sokn med virkning fra 01.01.2020. 

2. Navnet på det nye soknet skal være Nidelven sokn.  
3. Navnet på det nye rådet skal være Nidelven menighetsråd.  
4. Bispedømmerådets vedtak om navn forelegges navnekonsulenten til uttalelse før 

vedtaket effektueres.  
5. Nidaros bispedømmeråd fastsetter følgende bestemmelse for de 3 soknene som 

er vedtatt sammenslått fra 1.1.2020.  
a. Valget gjennomføres med egne lister i hvert sokn. 
b. Det velges 4 representanter med vararepresentanter fra Hoeggen sokn 
c. Det velges 4 representanter med vararepresentanter fra Tempe-Leira sokn 
d. Det velges 2 representanter med vararepresentanter fra Bratsberg sokn. 
e. Under den første menighetsrådsperioden sitter soknepresten i Bratsberg og 

Tempe-Leira sokn og soknepresten i Hoeggen annet hvert år som geistlig 
medlem av menighetsrådet. Soknepresten i Hoeggen har sete i rådet det 
første året. Den soknepresten som ikke er medlem av rådet har møte- og 
talerett i rådet. 
 

Det nyvalgte menighetsrådet med 11 medlemmer fungerer som råd for alle tre sokn i 

perioden 1.11.2019 til 31.12.2019. 
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15/19 Bestemmelser for å gjennomføre inndelingsendringer 
 

Forslag til vedtak 
 

1. Nidaros bispedømmeråd fastsetter følgende bestemmelse for Ranheim og 

Charlottenlund sokn som er vedtatt sammenslått fra 1.1.2020. Menighetsrådene i 

velger tre medlemmer hver til et felles valgstyre for menighetsrådsvalget i 2019. 

Dette valgstyret har ansvar for valget, og godkjenner en felles 

nominasjonskomite som foreslår en felles liste til valget på nytt menighetsråd.  

Det nyvalgte menighetsrådet fungerer som råd for begge sokn i perioden 

1.11.2019 til 31.12.2019. 

 

2. Nidaros bispedømmeråd fastsetter følgende bestemmelse for Byneset og 

Leinstrand sokn som er vedtatt sammenslått fra 1.1.2020. Menighetsrådene i 

velger tre medlemmer hver til et felles valgstyre for menighetsrådsvalget i 2019. 

Dette valgstyret har ansvar for valget, og godkjenner en felles 

nominasjonskomite som foreslår en felles liste til valget på nytt menighetsråd.  

Det nyvalgte menighetsrådet fungerer som råd for begge sokn i perioden 
1.11.2019 til 31.12.2019. 

 

3.   Nidaros bispedømmeråd fastsetter følgende bestemmelse for Bakklandet og 

Lademoen sokn som er vedtatt sammenslått fra 1.1.2020.  
Valget gjennomføres med egne lister i hvert sokn. 

a. Det velges x representanter med vararepresentanter fra Bakklandet sokn 
b. Det velges x representanter med vararepresentanter fra Lademoen sokn 
c. Menighetsmøtene i Bakklandet og Lademoen sokn fastsetter 

menighetsrådets størrelse etter KL§ 6.  

Det nyvalgte menighetsrådet fungerer som råd for begge sokn i perioden 
1.11.2019 til 31.12.2019. 

 
4 Nidaros bispedømmeråd fastsetter følgende bestemmelser for Vera og Vuku             

sokn som er vedtatt sammenslått fra 1.1.2020. 

Vera og Vuku sokneråd fungerer som valgstyre for soknerådsvalget i 2019. 

Valgstyret fungerer som nominasjonskomite og foreslår en felles valgliste til 

valget. 

 Det nyvalgte menighetsrådet fungerer som råd for begge sokn i perioden 
1.11.2019 til 31.12.2019. 

 

 

 
Møtebehandling 

Justert forslag lagt frem i møtet: 
1.  Nidaros bispedømmeråd fastsetter følgende bestemmelse for Ranheim og 

Charlottenlund sokn som er vedtatt sammenslått fra 1.1.2020. Menighetsrådene i 
velger tre medlemmer hver til et felles valgstyre for menighetsrådsvalget i 2019. 
Dette valgstyret har ansvar for valget, og godkjenner en felles nominasjonskomite 
som foreslår en felles liste til valget på nytt menighetsråd.  
Det skal velges 10 representanter og 5 vararepresentanter til Ranheim og 
Charlottenlund menighetsråd. 
Det nyvalgte menighetsrådet fungerer som råd for begge sokn i perioden  
1.11.2019 til 31.12.2019. 
  

2. Nidaros bispedømmeråd fastsetter følgende bestemmelse for Byneset og Leinstrand 
sokn som er vedtatt sammenslått fra 1.1.2020. Menighetsrådene velger tre 
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medlemmer hver til et felles valgstyre for menighetsrådsvalget i 2019. Dette 
valgstyret har ansvar for valget, og godkjenner en felles nominasjonskomite som 
foreslår en felles liste til valget på nytt menighetsråd.  
Menighetsmøtene i Byneset og Leinstrand sokn fastsetter menighetsrådets størrelse 
etter    KL §6. 
Det nyvalgte menighetsrådet fungerer som råd for begge sokn i perioden  
1.11.2019 til 31.12.2019.  

 
3. Nidaros bispedømmeråd fastsetter følgende bestemmelse for Bakklandet og  

Lademoen sokn som er vedtatt sammenslått fra 1.1.2020.  
a. Valget gjennomføres med egne lister i hvert sokn.  

b. Det velges 5 representanter med vararepresentanter fra Bakklandet sokn  

c. Det velges 5 representanter med vararepresentanter fra Lademoen sokn  
 

Det nyvalgte menighetsrådet fungerer som råd for begge sokn i perioden  
1.11.2019 til 31.12.2019.  

 
4. Nidaros bispedømmeråd fastsetter følgende bestemmelser for Vera og Vuku sokn 

som er vedtatt sammenslått fra 1.1.2020.  
 

Vera og Vuku sokneråd fungerer som valgstyre for soknerådsvalget i 2019.  
Valgstyret fungerer som nominasjonskomite og foreslår en felles valgliste til valget.             
Det skal velges 8 representanter og 5 vararepresentanter til Vera og Vuku sokneråd. 
 
Det nyvalgte menighetsrådet fungerer som råd for begge sokn i perioden  
1.11.2019 til 31.12.2019.  

 

 

 

 

Votering 

Justert forslag: Enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak  

1. Nidaros bispedømmeråd fastsetter følgende bestemmelse for Ranheim og 
Charlottenlund sokn som er vedtatt sammenslått fra 1.1.2020: Menighetsrådene 
velger tre medlemmer hver til et felles valgstyre for menighetsrådsvalget i 2019. 
Dette valgstyret har ansvar for valget, og godkjenner en felles nominasjonskomite 
som foreslår en felles liste til valget på nytt menighetsråd.  
Det skal velges 10 representanter og 5 vararepresentanter til Ranheim og 
Charlottenlund menighetsråd. 
Det nyvalgte menighetsrådet fungerer som råd for begge sokn i perioden  
1.11.2019 til 31.12.2019. 

  

2. Nidaros bispedømmeråd fastsetter følgende bestemmelse for Byneset og Leinstrand 
sokn som er vedtatt sammenslått fra 1.1.2020: Menighetsrådene velger tre 
medlemmer hver til et felles valgstyre for menighetsrådsvalget i 2019. Dette 
valgstyret har ansvar for valget, og godkjenner en felles nominasjonskomite som 
foreslår en felles liste til valget på nytt menighetsråd.  
Menighetsmøtene i Byneset og Leinstrand sokn fastsetter menighetsrådets størrelse 
etter    KL §6. 
Det nyvalgte menighetsrådet fungerer som råd for begge sokn i perioden  
1.11.2019 til 31.12.2019.  

 

3. Nidaros bispedømmeråd fastsetter følgende bestemmelse for Bakklandet og  
Lademoen sokn som er vedtatt sammenslått fra 1.1.2020:  

a. Valget gjennomføres med egne lister i hvert sokn.  

b. Det velges 5 representanter med vararepresentanter fra Bakklandet sokn  

c. Det velges 5 representanter med vararepresentanter fra Lademoen sokn  
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Det nyvalgte menighetsrådet fungerer som råd for begge sokn i perioden  
1.11.2019 til 31.12.2019.  

 
4. Nidaros bispedømmeråd fastsetter følgende bestemmelser for Vera og Vuku sokn 

som er vedtatt sammenslått fra 1.1.2020: 
Vera og Vuku sokneråd fungerer som valgstyre for soknerådsvalget i 2019.  
Valgstyret fungerer som nominasjonskomite og foreslår en felles valgliste til valget.             
Det skal velges 8 representanter og 5 vararepresentanter til Vera og Vuku sokneråd. 

 
Det nyvalgte menighetsrådet fungerer som råd for begge sokn i perioden  
1.11.2019 til 31.12.2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/19 Sørsamisk kandidat til nominasjonskomiteen for leke 
medlemmer i Nidaros bispedømmeråd 
 

Forslag til vedtak 
 

Nidaros bispedømmeråd oppnevner Nora Marie Bransfjell til fast medlem av 

nominasjonskomiteen for leke medlemmer med Nils Bendik Dunfjell som vararepresentant.   

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

Enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak  

Nidaros bispedømmeråd oppnevner Nora Marie Bransfjell til fast medlem av 

nominasjonskomiteen for leke medlemmer med Nils Bendik Dunfjell som vararepresentant 

 

 

 

 

 

 

 

17/19 Oppnevning av rådsrepresentant for rådet til Falstadsenteret 
 

Forslag til vedtak 
 

Nidaros bispedømmeråd oppnevner prost Gustav Danielsen som ny representant i Rådet for 

Falstadsenteret for perioden 2019 til 2023.  

 

 
Møtebehandling 
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Votering 

Enstemmig. 

 
Vedtak  

Nidaros bispedømmeråd oppnevner prost Gustav Danielsen som ny representant i Rådet for 

Falstadsenteret for perioden 2019 til 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

18/19 Fritak fra vervet som medlem i Nidaros bispedømmeråd 
 

Forslag til vedtak 
 

Nidaros bispedømmeråd fritar Anne Kathrine Slungård fra vervet som medlem i Nidaros 

bispedømmeråd ut inneværende valgperiode.  

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig 

 

Vedtak  

Nidaros bispedømmeråd fritar Anne Kathrine Slungård fra vervet som medlem i Nidaros 

bispedømmeråd ut inneværende valgperiode. 

 

 

 

 

 

 

 

19/19 NIDAROS BISPEDØMMERÅD - HØRINGSSVAR - FORSLAG 
TIL ENDRINGER I REGLER OM FORMENE FOR 
BISPEDØMMERÅDETS VIRKSOMHET 
 

Forslag til vedtak 
 

Nidaros bispedømmeråd gir sin tilslutning til Kirkerådets forslag til endringer i regler om 

formene for bispedømmerådets virksomhet slik at det gis adgang til å avholde fjernmøter. 

 

 
Møtebehandling 

 

 
Votering 

Enstemmig 

 
Vedtak  
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Nidaros bispedømmeråd gir sin tilslutning til Kirkerådets forslag til endringer i regler om 
formene for bispedømmerådets virksomhet slik at det gis adgang til å avholde fjernmøter. 
 

 

 

 

 
Orienteringssaker 

 

 

 
Referatsaker 

Saksnr. Arkivsak Tittel 
20/19 17/06054-12 Referatsaker til møtet 1. mars 2019 

21/19 17/00635-55 Vedtak om endring av bispedømmegrense - overføring 

av Rindal sokn fra Møre bispedømme til Nidaros 

bispedømme 

22/19 17/02925-12 Referat fra møtet i SMMN 05.02.2019 

 
Stiftsdirektøren orienterte om: 

- status i Effektiviseringsprosessen. 

- Gunnerusakademiet. 

Biskopen orienterte om: 

- grunnsteinsnedleggelse for Vikna nye kirke. 

- ulike gjøremål som visitaser m.m. 
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