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Møteprotokoll  
Haugesund kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 08.06.2021 kl. 16:30 
Møtested: Vår Frelsers menighetshus . Konferanserommet 
Arkivsak: 19/00493 
  
Til stede:  Kjetil Nordstrøm (Haugesund kirkelige fellesråd), Anne Marthe 

Møinichen (Rossabø menighetsråd), Rune Steensnæs Engedal 
(Stavanger bispedømme), Ole-John Melkevik (Vår Frelsers 
menighetsråd), Steinar David Jansen (Vår Frelsers 
menighetsråd), Kathrine Straum (Skåre menighetsråd), Svein 
Håvåg (Skåre menighetsråd), Kjell Einar Bergsager (Rossabø 
menighetsråd) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:  Lilly Charlotte Tvedt (Haugesund kommune) 
  
Andre:  
  
Protokollfører: Kjetil Nordstrøm 
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Kjell Einar Bergsager 
 

Kjetil Nordstrøm 
Sekretær 
 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Kirkevergen ba om å få legge en sak om investering på gravplass til sakskartet. 
Rådet gav sin tilslutning til dette og saken ble saknr.  21/21 og møtedatoer fikk nytt 
saksnummer22/22 . Ellers ingen merknader til innkalling og saksliste.  
 
Godkjenning av protokoll 

16/21 Godkjenning av protokoll 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 08.06.2021 16/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Haugesund kirkelige fellesråd tar protokollen til orientering 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 08.06.2021: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak  

Haugesund kirkelige fellesråd tar protokollen til orientering 
 

[Lagre vedtak]  
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Saker til behandling 

17/21 Revidert økonomireglement for Haugesund kirkelige fellesråd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 08.06.2021 17/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Det framlagte økonomireglementet vedtas 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 08.06.2021: 

 
Møtebehandling 

Forslag fra Svein Håvåg: Stryk setning nr. 3 under pkt. 1.9 om kontanthåndtering. 
Stryk setning nr. 2 i pkt 1.10 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak  

Det framlagte økonomireglementet vedtas med de justeringer  som ble framlagt i 
møtet. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

18/21 Oppdatering av takster 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 08.06.2021 18/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
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Det framlagte forslaget til takst/prisøkninger vedtas  med virkning fra 1.7.2021. 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 08.06.2021: 

 
Møtebehandling 

Tilleggsforslag, 
Forslagstiller: Kirkevergen  
«Det tas inn i betalingsreglementet avgift for festet grav i navnet minnelund 
tilsvarende som for ordinær grav. Betalingsreglementet går som forslag til kommunen 
for endelig vedtak i forbindelse for de avgifter kommunen skal vedta».  
 
Endelig forslag til vedtak, 
Forslag fra Kjell Einar Bergsager 
«Det framlagte forslaget til takst/prisøkninger, med tilleggsforslag fra kirekvergen, 
vedtas med virkning fra 1.7.2021.» 
 
 
 
Votering 

Enstemmig for tilleggsforslaget. 
Enstemmig for forslaget fra Kjell Einar Bergsager. 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak  

Det framlagte forslaget til takst/prisøkninger, med tilleggsforslag fra kirekvergen, 
vedtas med virkning fra 1.7.2021. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

19/21 Budsjettkontroll 1. tertial 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 08.06.2021 19/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Haugesund kirkelige fellesråd tar budsjettkontrollen for 1. tertial 2021 til orientering. 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 08.06.2021: 
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Møtebehandling 

 
 
Votering 

 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak  

Haugesund kirkelige fellesråd tar budsjettkontrollen for 1. tertial 2021 til orientering. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

20/21 Budsjettinnspill til Haugesund kommune 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 08.06.2021 20/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Haugesund kirkelige fellesråd ber kommunen om å øke sine bevilgninger til 
fellesrådets arbeid. Driftsbevilgningen foreslås økt med 450’ pr. år i kommende 
periode. 
Investeringsbudsjettet forslås økt til 2000’ pr. år i kommende periode. 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 08.06.2021: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak  
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Haugesund kirkelige fellesråd ber kommunen om å øke sine bevilgninger til 
fellesrådets arbeid. Driftsbevilgningen foreslås økt med 450’ pr. år i kommende 
periode. 
Investeringsbudsjettet forslås økt til  2000’ pr. år i kommende periode. 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

21/21 Investering i avfallscontainere 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 08.06.2021 21/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Haugesund kirkelige fellesråd bevilger kr. 300’ til innkjøp av containere og utstyr for 
avfallsbehandling på kirkegården. Investeringen tas av fond 55303 - UIF gravlund 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 08.06.2021: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak  

Haugesund kirkelige fellesråd bevilger kr. 300’ til innkjøp av containere og utstyr for 
avfallsbehandling på kirkegården. Investeringen tas av fond 55303 - UIF gravlund 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

22/21 Møtedatoer høsten 2021 
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Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 08.06.2021 22/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Haugesund kirkelige fellesråd setter opp følgende møtedatoer for høsten 2021: 
 
21. september 
19. oktober 
16. november 
21. desember 
 
Møtested:  Vår Frelsers menighetshus, konferanserommet 
Klokkeslett:  Kl. 16.30 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 08.06.2021: 

 
Møtebehandling 

Forslag fra Kjell Einar Bergsager. Strategisamling 31. august. 
Forslag fra Rune Steensnæs Engedal om å endre september møtet til 14. sept. 
Forslag fra Anne Marte Møinichen om å endre møtet i desember til 14. desember 
Forslag fra Kjell Einar Bergsager om å stryke setningen om møtested. Dette kan 
fellesrådets leder avgjøre fra gang til gang i samråd med kirkevergen 
 
 
Votering 

Alle forslagene samlet 
Enstemmig 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak  

Haugesund kirkelige fellesråd setter opp følgende møtedatoer for høsten 2021: 
 
31. august, Strategisamling 
14. september 
19. oktober 
16. november 
14. desember 
 
Klokkeslett:  Kl. 16.30 
 

[Lagre vedtak]  
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Orienteringssaker 

Eventuelt 

Ole-John Melkevik meldte at det vil komme en konkret forespørsel om sak fra 
menighetsrådet i Vår Frelsers menighet. Det gjelder en sak om Barne- og 
ungdomsdiakon i Vår Frelsers menighet. 
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