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Møteprotokoll  
Haugesund kirkelige fellesråd 
 

Møtedato: 23.03.2022 kl. 16:30 
Møtested: Vår Frelsers menighetshus 
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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Kjell Einar Bergsager 
 

Kjetil Nordstrøm 
Sekretær 
 

 



 2  

Godkjenning av innkalling og saksliste 

8/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
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Ingen merknader til innkalling og saksliste 
 
Møtebehandling 

Enstemmig 
 
Vedtak  

Ingen merknader til innkalling og saksliste 
 

[Lagre vedtak]  
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Enstemmig  
Vedtak  

Haugesund kirkelige fellesråd tar protokollen til orientering 
 

[Lagre vedtak]  
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Behandlet av Møtedato Saknr 
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Møtebehandling 

Enstemmig 
 
Vedtak  

Haugesund kirkelige fellesråd mener det er hensiktsmessig og prinsipielt riktig å 
etablere et tydelig skille mellom rollene som offentlig gravplassmyndighet og 
trossamfunn som beskrevet i denne saken. Haugesund kirkelige fellesråd ber derfor 
kirkevergen om å ta nødvendige skritt for å få dette etablert i tråd med 
saksframlegget. 
 

[Lagre vedtak]  
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Saker fellesrådet ønsker særlig å prioritere følgende punkter fram mot neste 
rådsperiode. 

 Vår Frelsers menighetshus, innbygging av atriet. 
o Kirkevergen inviterer til møte mellom AU i VFM og Kjell Einar 

Bergsager, Svein Håvåg, kirkeverge og prost for å avklare forventninger  
og ambisjoner knyttet til en slik satsing. 

 13-20 

 Informasjonsarbeid 
o Evaluering 

 
Annet: 

 FR ønsker at FR- møtene avholdes rundt i fellesrådsområdet (bygg og 
gravplasser) 

 Fr ønsker at vi skal få gjennomført årlig møte mellom menighetsråd. Kv og 
Prost kontakter MR ledere. 

 Bidra til økt kompetanse for fellesrådsmedlemmer og erfaringsutveksling – 
Kurs/møtepunkt med andre fellesråd. 

 
e 

 Vedtak  
Ingen vedtak fattet da saken kun var ment som en ren drøfting 

[Lagre vedtak]  

 

 

 

 
Orienteringssaker 

Eventuelt 
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