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Til behandling foreligger: 
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Av hensyn til innkalling av varamedlemmer, må forfall meldes snarest. 
 
 

Haugesund  
Utvalgsleder 

  



Saksprotokoll i Haugesund kirkelige fellesråd - 

PS 15/29 Godkjenning av innkalling og protokoll 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Innkalling og protokoll godkjennes uten merknader 
 
Behandling: 

Enstemmig 
 

Vedtak:  

Protokollen har vært sendt ut for godkjenning, men utskrift av protokoll ble etterlyst i møtet. 
Innkalling og protokoll ble godkjent. 
 
 

 

PS 15/30 Budsjettkontroll september 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Økonomirapporten tas til etterretning slik den foreligger 
 

Behandling: 
Enstemmig 
 
Vedtak: 

Økonomirapporten tas til etterretning slik den foreligger 

 24.11.2015  

 

 

PS 15/31 Vedtekter for kirkegårdene i Haugesund 

 

Forslag til vedtak/innstilling:    
Framlegget til nye vedtekter for kirkegårdene vedtas og oversendes bispedømmet for endelig 
godkjenning. 
 
Endring: Vedtektene vedtas under forutsetning av en ytterligere språkvask og oversendes deretter 
bispedømmet for endelig godkjenning. Etter endelig godkjenning må vedtektene offentliggjøres i Norsk 
lovtidende og vil deretter være virksomme 1 måned etter offentliggjøring  
 

Behandling: 
Enstemming 

 
Endelig vedtak: 

Vedtektene vedtas under forutsetning av en ytterligere språkvask og oversendes deretter bispedømmet 
for endelig godkjenning. Etter endelig godkjenning må vedtektene offentliggjøres i Norsk lovtidend og vil 
deretter være virksomme 1 måned etter offentliggjøring 

24.11.2015  

 

  



 

PS 15/32 Søknad til OVF om støtte til menighetsutvikling 

 

Forslag til vedtak/innstilling:    
Fellesrådet sender søknad til OVF om midler til menighetsutvikling før 1. desember 2015. 
Samtidig henstiller fellesrådet de ulike menighetsrådene om å prioritere deltagelse i et felles 
samordnet opplæringsprogram for menighetsutvikling og anbefaler i denne omgang FOKUS.  
 

Forslag til nytt vedtak/innstilling:   
Endring: Forandre «henstille» til «oppfordre».  
Tillegg: Kirkevergen bes om å få fremmet likelydende sak i alle rådene. 
 
Behandling: 

Enstemmig 
 

Endelig vedtak:  
Fellesrådet sender søknad til OVF om midler til menighetsutvikling før 1. desember 2015. 
Samtidig oppfordrer fellesrådet de ulike menighetsrådene om å prioritere deltagelse i et felles 
samordnet opplæringsprogram for menighetsutvikling og anbefaler i denne omgang FOKUS.  
Kirkevergen bes om å få fremmet likelydende sak i alle rådene. 
 

 

 24.11.2015  

 

 

PS 15/33 Detaljbudsjett 2016 

 

Forslag til vedtak/innstilling:    
Haugesund kirkelige fellesråd vedtar detaljbudsjettet under forutsetning av at rådmannens 
forslag til budsjett vedtas. 
 
Behandling: 

Enstemmig 
 

Vedtak: 

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar detaljbudsjettet under forutsetning av at rådmannens 
forslag til budsjett vedtas. 
 

 24.11.2015  

 

 

PS 15/34 Evaluering av fellesrådets arbeidsform 2011-2015 

 

Forslag til vedtak/innstilling:    
 
Evalueringen oversendes nytt fellesråd til orientering 
 

Behandling: 
Det var diskusjon knyttet til viktigheten knyttet til opplæring av nye rådsmedlemmer med tanke på deres 

rolle, kjennskap til kirken og dens lovpålagte oppgaver mv. 



Nye rådsmedlemmer bes om å prioritere rådsopplæringen for medlemmer av kirkelige fellesråd høyt. 

Den gjennomføres i Aksdal kirke i regi av KA 24. januar. 

 
Påmelding skjer på www.ka.no/kurs. Det enkelte rådsmedlem og vara melder seg på selv.  

Det er særlig viktig og ønskelig at kommunens representant deltar. 
 

Det vil være en god hjelp for nytt fellesråd om en får utviklet statistikk til bruk i møte med kommunen og 
andre samarbeidsparter. Et eksempel kan være besøksstatistikk utarbeidet v.h.a. telleapparater i dørene 

slik som en har på bl.a. biblioteket. 

En oppmuntrer til å få lagd en kortversjon av årsrapporten. 
 

 
Vedtak: 

Evalueringen oversendes nytt fellesråd til orientering 
 

 24.11.2015  

 
 

http://www.ka.no/kurs


 


