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Møteinnkalling 
 

Utval: Fitjar sokneråd 

Møtestad: Kommunestyresalen 

(Dato: Torsdag 20.05.2021 

Tid: 

Ord for dagen: 

Kl. 18.30 

Aase 

 

Forfall må meldast til kyrkjeverje: kyrkja@fitjar.kommune.no eller 90 19 70 69.  

 

Jostein Skram og Karin Maria Korsvik møter som vara. Andre varamedlemer møter kun etter 

særskild innkalling. 

 

 

Innkallinga er sendt til: 

 

Svein Lunde leiar 

Wenche Andersen Helland nestleiar 

Sigrid Marie Fangel skrivar 

Tom Rydland medlem 

Anne Marie Røed medlem 

Herman Inge Aadland medlem 

Håkon Rydland Sæbø medlem 

Aase Rygg H. Nøttveit medlem 

Roald Drønen sokneprest 

Sigurd Andre Maraas kommunal representant 

Jostein Skram 1. vara 

Karin Maria Korsvik 2. vara 

Magnor Tverderøy 3. vara 

Hilda Gloppen 4. vara 

Jan Ottar Wiik 5. vara 

Svein Arne Theodorsen vara for sokneprest 

Jan Overweg kyrkjeverje 

 

 
 
Fitjar, 14.05.2021 
 
Svein Lunde                                                  Jan Overweg                                                    
soknerådsleiar                                                   kyrkjeverje 
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Sakliste: 
 

SAK ARKIVKODE TITTEL KOMM REPR 

2021/29 012.1 Godkjenning av innkalling og sakliste x 

2021/30 012.1 Godkjenning av møtereferat frå soknerådsmøte 22.04.2021 x 

2021/31  Orientering frå kyrkjeverja om arbeidet i soknet x 

2021/32  Årsmøte 30. mai 2021 – godkjenning av årsrapport 2020 x 

2021/33  Økonomirapport for første tertial 2021 x 

2021/34  Lokal ordning for hovudgudsteneste  

2021/35  Orientering frå komite for kyrkjelydsprestfondet  

2021/36  Meldingar / open post   

    

  

 

Sak 2021/29  012.1  Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Framlegg til vedtak: 

Innkalling og saklister godkjent 

 

 

Sak 2021/30  012.1  Referat frå sist møte 

  

Framlegg til vedtak: 

Soknerådet stadfester referatet frå møte den 22. april 2021. 

 
 
Sak 2021/31   Orientering frå kyrkjeverja om arbeidet i soknet 

Kyrkjeverje legg fram ei orientering om arbeidet i soknet. 

 

Framlegg til vedtak: 

Det vert ikkje lagt fram tilråding i saka 

 
 
Sak 2021/32   Årsmøte 30. mai 2021 – godkjenning av årsrapport 2020 
Årsmøtet er blitt utsett til søndag 30. mai etter gudstenesta. Soknerådet sin årsrapport for 2020 er 
gjort ferdig og rekneskap er lagt inn. Etter godkjenning i møtet skal årsrapporten signerast av 
medlemane i rådet. 
 
Framlegg til vedtak: 
Soknerådet godkjenner årsrapport for 2020 slik den er lagt fram i møtet. 

 

 

Sak 2021/33   Økonomirapport for første tertial 2021 
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Kyrkjeverje orienterer om økonomien pr. utgang av april. Saldorapport ligg ikkje ved innkallinga, men 

blir ettersendt. 

 

Framlegg til vedtak: 

Det vert ikkje lagt fram tilråding i saka 

 

 

Sak 2021/34   Lokal ordning for hovudgudsteneste 
Saka vart tidlegare handsama – jfr. Sak 2021/20. Det er blitt gjennomført eit soknemøte (søndag 9. 

mai) det kyrkjelyden har fått høve til å uttale seg om ordninga. Referat frå soknemøtet er vedlagt 

innkallinga. Eit par presiseringar er teke med i dokumentet med grunnordninga. Ordninga vert sendt 

biskopen til godkjenning. Ordninga vil kunne bli teke i bruk frå Pinsedag. 

 

Framlegg til vedtak: 

Soknerådet vedtek revidert lokal ordning for hovudgudsteneste slik den ligg føre. Ordninga vert 

gjeldande frå pinsedag - søndag 23. mai 2021. 

 

 

Sak 2021/35   Orientering frå komite for kyrkjelydsprestfondet 
Komiteen for kyrkjelydsprestfondet har no hatt tre møte der ein har diskutert ulike forslag til bruk og 

utvikling av fondet – sjå referat som er lagt ved innkallinga. Komiteen ønskjer å orientera rådet om kva 

ein har kome fram til, og korleis komiteen tenkjer seg ei eventuell vidare utvikling av fondet. 

 

Framlegg til vedtak: 

Det vert ikkje lagt fram tilråding i saka 

 

 

Sak 2021/36   Meldingar / open post 

• Høyring framtidig organisering av lokalkyrkja 

• Arbeid med visjon for kyrkjelyden 

•  

 
 


