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Møteprotokoll  
Haugesund kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 19.01.2021 kl. 16:30 
Møtested: Konferanserommet Vår Frelsers menighetshus/event. 

tlfkonferanse 
Arkivsak: 19/00493 
  
Til stede:  Kjetil Nordstrøm (Haugesund kirkelige fellesråd), 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: 

Eirik Hustvedt (Rossabø menighetsråd) for Anne Marthe 
Møinichen 

  
Forfall:  Lilly Charlotte Tvedt (Haugesund kommune) 
  
Andre:  
  
Protokollfører: Kjetil Nordstrøm 
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Sted, 20.01.2021 
 
Kjell Einar Bergsager 
 

Kjetil Nordstrøm 
Sekretær 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ingen merknader til innkalling, men Rune S. Engedal foreslo en orienteringsrunde 
under eventuelt for å orientere om smittevernstatus. Dette sa rådet seg enig i. 
 
Godkjenning av protokoll 

Ingen merknader til protokoll 
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Saker til behandling 

1/21 Høringsuttale fra Haugesund kirkelige fellesråd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 19.01.2021 1/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Haugesund kirkelige fellesråd oversender de innspill som kommer fram i møtet. 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 19.01.2021: 

 
Møtebehandling 

Merknader til «Formål». 
- Ingen merknader 

 
Merknader til «Verdier». 

- Ingen merknader 
 
Mål 1 siste kulepkt. «Utvikle møtesteder som skal styrke erfaringsdeling, utvikling og 
samarbeid både internkirkelige og mellom kirkelige og ideele organisasjoner.» 
  
Andre momenter 
Ha fokus på kirkelige /kristne organisasjoner. Skal man åpne for andre ideelle 
organisasjoner som medlemmer må man minimum vente til kirken har funnet svar på 
sin egen organisasjonsform. 
 
Bistå fellesrådene med å sikre at anskaffelser er i tråd med regelverk. Det kan for 
eksempel skje gjennom å videreutvikle Kirkepartner som en «innkjøpsorganisasjon». 
 
Votering 

Enstemmig 
 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak  

Haugesund kirkelige fellesråd oversender de innspill som kommer fram i møtet. 
Merknader til «Formål». 

- Ingen merknader 
 
Merknader til «Verdier». 

- Ingen merknader 
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Mål 1 siste kulepkt. «Utvikle møtesteder som skal styrke erfaringsdeling, utvikling og 
samarbeid både internkirkelige og mellom kirkelige og ideelle organisasjoner.» 
  
Andre momenter 
Ha fokus på kirkelige /kristne organisasjoner. Skal man åpne for andre ideelle 
organisasjoner som medlemmer må man minimum vente til kirken har funnet svar på 
sin egen organisasjonsform. 
 
Bistå fellesrådene med å sikre at anskaffelser er i tråd med regelverk. Det kan for 
eksempel skje gjennom å videreutvikle Kirkepartner som en «innkjøpsorganisasjon».  
 
 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

2/21 Interiør i nytt tilbygg Rossabø kirke. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 19.01.2021 2/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Haugesund kirkelige fellesråd vedtar en investeringsramme på kr. 450 000 til 
møblering av ansattarealer i Rossabø kirke. 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 19.01.2021: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak  

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar en investeringsramme på kr. 450 000 til 
møblering av ansattarealer i Rossabø kirke. 
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[Lagre vedtak]  

 

 

 

 
Orienteringssaker 

3/21 Ferdig framforhandlet avtale mellom Vår Frelsers 
menighetsråd og Fellesrådet 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Haugesund kirkelige fellesråd 19.01.2021 3/21 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Fellesrådet tar avtalen til orientering 
 
Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 19.01.2021: 

 
Møtebehandling 

 
 
Votering 

Enstemmig 
 
Haugesund kirkelige fellesråds vedtak  

Fellesrådet tar avtalen til orientering 
 

[Lagre vedtak]  

 

 
Eventuelt 

Kort orientering om smittevernreglene 
Kort orientering om givertjeneste 


