
 

 
 

Møtebok 
 

Råd: Frøyland og Orstad sokneråd 
Møtestad: Frøyland og Orstad kyrkje 
Dato: 16.02.2021 
Tid: Kl. 19:00 - 22:00 

 
 
Følgende medlemmer møtte: Rolle: 
Bjørg Mikalsen Medlem 
Helen Hetland Mori Medlem 
Jon Lende Nestleiar 
Marie Klakegg Grastveit Leiar 
Marita Teigen Gamlemshaug Andre 
Morgan Fjelde Medlem 
Peter Reilstad Medlem 
Tor Arne Laland Medlem 

Bjørg Nese        Varamedlem 
 
 
 
 
Orstad, 19.02.2021 
 
 
Marie Klakegg Grastveit 

soknerådsleder 
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/1514 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 08.02.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/008 Frøyland og Orstad sokneråd 16.02.2021 

 
 

Godkjenning av innkalling 
 
Saksopplysningar: 
Innkalling legges frem for godkjenning.  
 

 
Forslag til vedtak: 
Innkalling godkjennes.  
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 16.02.2021: 
 
Sak om Godhetsaksjonen 2021 ble meldt inn som en aktuell sak, og ble satt opp under 
eventueltsaker.  
 
FOS- 21/008 Vedtak: 
Innkalling ble godkjent.  
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/1515 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 08.02.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/009 Frøyland og Orstad sokneråd 16.02.2021 

 
 

Godkjenning av referat 
 
Saksopplysningar: 
Referat fra forrige møtes legges frem for godkjenning.  
 

 
Forslag til vedtak: 
Referat godkjennes.  
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 16.02.2021: 
 
 
 
FOS- 21/009 Vedtak: 
Referat ble godkjent.  

 
Vedlegg: 
Møtebok fra soknerådsmøte 12. januar 2021 
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1512 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 08.02.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/010 Frøyland og Orstad sokneråd 16.02.2021 

 
 

Årsregnskap 2020 
 
Saksopplysningar: 
Vedlagt følger årsregnskapet for 2020.  
 
Regnskapet viser, før endelig revisjon, et overskudd for 2020 på kroner 170 395,01.   
 
I tillegg kommer overskudd for enkelte formål som går inn på bundne fond. Dette utgjør 
følgende:  
 
411 Trusopplæring                   33 786,40 
442 Tweensarbeid (F2)            44 631,18 
443 Ungdomsarbeid                   8 822,29 
444 Konfirmantarbeid               92 885,33 
445 Barnearbeid                       13 275,36 
447 Safari                                 15 615,14 
448 Soul Children                     19 626,41 
450 KBU                                   60 607,13 
 
Totalt til fond:                          289 249,24 

 
Forslag til vedtak: 
Soknerådet godkjenner at overskudd fra 2020 blir satt på disposisjonsfond, utenom det 
som går inn på bundne fond.  

 
Frøyland og Orstad sokneråd 16.02.2021: 
 
 
 
FOS- 21/010 Vedtak: 
Soknerådet godkjenner at overskudd fra 2020 blir satt på disposisjonsfond, utenom det 
som går inn på bundne fond.  
 

 
Vedlegg: 
Årsregnskap FOK 2020 - med formål 
Årsregnskap FOK 2020 - uten formål 
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1513 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 08.02.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/011 Frøyland og Orstad sokneråd 16.02.2021 

 
 

Budsjett 2021 
 
Saksopplysningar: 
Vedlagt følger forslag til budsjett for Frøyland og Orstad kyrkjelyd for 2021.  
 
Følgende finnes vedlagt:  

1. Budsjettforslag 2021 – med formål 
2. Budsjettforslag 2021 – uten formål 
3. Budsjettnotat til budsjettforslag 2021 

 
I budsjettnotatet fremkommer følgende momenter som soknerådet må ta stilling til:  
 

1. Skal vi ha ettåring fra BIG høsten 2021? Kostnad er kr. 40 000 høst / kr. 50 000 vår.  
2. Skal det avsettes midler til fond for bruk på ettåring/menighetsutvikling? 
3. Skal det frikjøpes tjenesteuker for Morgan? 
4. Det er satt opp 50 000 til teknisk fond i budsjettforslaget. Vil bli justert i forhold til hva 

KBU bidrar med; blir avgjort i KBU’s styremøte 8. februar. 

 
 

 
Forslag til vedtak: 
Budsjett for 2021 godkjennes i tråd med fremlagt forslag, med unntak av følgende 
endringer som det ble enighet om i møtet: (…) 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 16.02.2021: 
 
 
 
 
FOS- 21/011 Vedtak: 
Fremlagt budsjettforslag for 2021 ble godkjent med følgende innspill:  
 
1. Det settes av midler til ettåring høst 2021. Midlene tas fra overskudd i fremlagt budsjett 
(kroner 20 000) og fra midlene en sparer ved at daglig leder jobber noe redusert i 2021 
(kroner 20 000), totalt kroner 40 000. Dersom en ettåring ikke er lokal og kostnadene blir 
høyere, er det vilje til også å få til dette. Det er en forutsetning at en eventuell ettåring skal 
være knyttet til et ettåringsprogram.  
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2. Midlene en sparer ved at daglig leder jobber noe redusert i 2021 benyttes til ettåring 
høst 2021 og frikjøp av 6 tjenesteuker for Morgan. Resten settes på fond slik at disse 
midlene ikke går inn i den daglige driften.  
 
3. Morgan frikjøpes for 6 tjenesteuker i 2021, 2 uker per semester og 2 uker i løpet av 
sommeren. Se punkt 2 for finansiering av dette.  
 
4. Det settes årlig av kroner 50 000 til vedlikeholdsfond for teknisk utstyr (eksempelvis: lyd-
, lys- og streamingutstyr) med oppstart av dette i budsjett for 2021. KBU har allerede gjort 
vedtak om å bidra med kroner 50 000, slik at den årlige avsetningen til fondet blir på kroner 
100 000 totalt.  
 

 
Vedlegg: 
Budsjettforslag 2021 - med formål 
Budsjettforslag 2021 - uten formål 
Budsjettnotat til budsjettforslag 2021 
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/1510 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 08.02.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/012 Frøyland og Orstad sokneråd 16.02.2021 

 
 

Orienteringssaker 
 
Saksopplysningar: 
 

1. Orientering fra stab, inkludert oppdatering i tilknytning til menighetsarbeid i 
koronatider 

 
2. Givertjeneste, jf. vedlegg 1 

 
3. Referat fra AU-møtet, jf. vedlegg 2 

 

4. Andre referat 

· Møte i Klepp kyrkjelege fellesråd 28. januar 2021, jf. vedlegg 3 
 

 
5. Konfirmasjon 2021 – vår eller høst? 

 
6. Informasjon om endring av prostigrenser, jf. vedlegg 4 

 

 
Forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering.  
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 16.02.2021: 
 
1. Orientering fra stab 

· Supersøndag 14. februar samlet ca. 150 personer. God stemning til tross for værskifte 
til dårligere vær samme dag! 
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· Barnearbeidet ruller og går, og FOKUS er også i gang med to grupper (20 i hver 
etasje).  
 

· Førsteklasseklubbene har hatt god oppslutning, og det er snart tid for 
fjerdeklasseklubber.  
 

· Noen cellegrupper har lånt kirka for å kunne ha cellegruppesamlinger, men disse har 
også en begrensning på 10 personer totalt.  
 

· Kirkevergen har hatt møte med kommunen angående gravplassen på Orstad. 
Kommunen støtter planen om å sette i gang et skisseprosjekt der 3-4 arkitekter 
inviteres til å komme med et forslag til hvordan gravplassen kan se ut. Kommunen vil 
jobbe videre med å få regulert et større område til gravplass. Kommunalsjefen vil ta 
initiativ til et nytt møte om saken før påske.  

 
2. Givertjeneste 
Ingen kommentarer. 
 
3. Referat fra AU-møtet 
Ingen kommentarer.  
 
4. Andre referat 
Ingen kommentarer.  
 
5. Konfirmasjon 2021 - vår eller høst? 
Det ble samtalt om og stemt over om konfirmasjonsgudstjenestene skal kjøres etter oppsatt 
plan eller utsettes til høsten.  
 
Stemmeresultat:  
Konfirmasjon vår: 4 stemmer 
Konfimasjon høst: 3 stemmer 
 
Vedtak: Konfirmasjonsgudstjenestene 2021 kjøres som planlagt 8. og 9. mai. Soknerådet gir 
staben mandat til å eventuelt flytte konfirmasjonsgudstjenestene ved behov.  
 
6. Informasjon om endring av prostigrenser 
Ingen kommentarer.  
 
 
FOS- 21/012 Vedtak: 
Punkt 1-4 og 6 tas til orientering.  
 
Vedtak punkt 5: Konfirmasjon 2021 - vår eller høst?  
Konfirmasjonsgudstjenestene 2021 kjøres som planlagt 8. og 9. mai. Soknerådet gir 
staben mandat til å eventuelt flytte konfirmasjonsgudstjenestene ved behov.  
 

 
Vedlegg: 
Vedl. 1 - givertjeneste januar 2021 
Vedl. 2 - referat - AU-møte 5. februar 2021 
Vedl. 3 - referat - møte i Klepp kyrkjelege fellesråd 28. januar 2021 
Vedl. 4 - arbeidsgruppe med mandat om å vurdere prostiinndeling i søre del av Stavanger 
bispedømme 
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/1511 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 08.02.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/013 Frøyland og Orstad sokneråd 16.02.2021 

 
 

Besøk av prost Lars Sigurd Tjelle 
 
Saksopplysningar: 
Prost Lars Sigurd Tjelle deltar på dette soknerådsmøtet, og det settes av noe tid i møtet til 
samtale mellom sokneråd og prost.  
 

 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 16.02.2021: 
 
Prosten presenterte seg selv, orienterte om prosterollen og det ble satt av litt tid til samtale.  
 
FOS- 21/013 Vedtak: 
Saken tas til orientering.  
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1509 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 08.02.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/014 Frøyland og Orstad sokneråd 16.02.2021 

 
 

90-dagersmål - våren 2021 
 
Saksopplysningar: 
Det er planlagt en samling for sokneråd og stab onsdag 10. februar der myldring rundt 90-
dagersmål i tilknytning til det nye ettårsmålet står på agendaen. Denne samlingen erstatter 
ledersamlingen på Holmavatn som var planlagt i januar.  
 
Soknerådet vil få ettersendt forslag til fem nye 90-dagersmål i etterkant av samlingen 
onsdag 10. februar. Det skal velges fire av disse for kommende målperiode.  
 

 
Forslag til vedtak: 
Følgende fire 90-dagersmål gjøres gjeldende for neste målperiode: (…) 
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 16.02.2021: 
 
Det ble lagt frem en oppdatert oversikt over forslag til 90-dagersmål i møtet. Denne 
oversikten er også lagt ved saksfremlegget som et vedlegg i etterkant.  
 
FOS- 21/014 Vedtak: 
Følgende fire 90-dagersmål gjøres gjeldende for neste målperiode:  
1. Vitnesbyrd 
2. Brokort 
3. Gruppespørsmål 
4. Utsikt 2018/Per Chr. Lunde 
 

 
Vedlegg: 
Mål - våren 2021 
Mål - våren 2021 - forslag til mål til sokneråd og stab 
Mål - våren 2021 - dokument som ble presentert i soknerådsmøtet 
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1506 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 08.02.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/015 Frøyland og Orstad sokneråd 16.02.2021 

 
 

Årsmøte 2021 
 
Saksopplysningar: 
Det er planlagt årsmøte søndag 7. mars i etterkant av kveldsgudstjenesten (ca. kl. 21.00).  
 
Soknerådet må ta stilling til i hvilket format årsmøtet skal avvikles. Dette gjøres i tråd med 
det som måtte være gjeldende koronarestriksjoner på det tidspunktet soknerådsmøtet 
avholdes.  
 

 
Forslag til vedtak: 
(Saken diskuteres i møtet.) 
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 16.02.2021: 
 
 
 
FOS- 21/015 Vedtak: 
Det avholdes ikke årsmøte 7. mars, men det legges ut et "årsmøte på nett" tilsvarende det 
som ble gjort i 2020.  
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1505 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 08.02.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/016 Frøyland og Orstad sokneråd 16.02.2021 

 
 

Utnevning av nytt styre i KBU 2021 - status for prosess 
 
Saksopplysningar: 
Det er soknerådets oppgave å utpeke nytt styre i KBU i forbindelse med årsmøtet.  
 
KBU hadde en sak om nytt styre oppe på sitt møte 8. februar 2021. Peter Reilstad er 
soknerådets representant i KBU, og vil i møtet orientere om hva som er status for styret i 
KBU og eventuelle behov for nye styremedlemmer.  
 

 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering.  
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 16.02.2021: 
 
Peter orienterte om status for styret i KBU om hvem som er på valg og hvem som er åpne for 
å velges på ny. Det er behov for å finne 1 ny person til fast plass i styret.  
Det ble gitt innspill på navn som kan spørres.  
 
FOS- 21/016 Vedtak: 
Utnevning av nytt styre til KBU gjøres på soknerådsmøtet i mars.  
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Arkiv: KF-KF 

JournalpostID: 20/1507 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 08.02.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/017 Frøyland og Orstad sokneråd 16.02.2021 

 
 

Jærgårds 2021 - søknad om underskuddsgaranti 
 
Saksopplysningar: 
Jærgårds har sendt en forespørsel til Frøyland og Orstad kyrkjelyd om muligheten for å 
stille underskuddsgaranti i forbindelse med den planlagte festivalen i august 2021.  
 
Soknerådet behandlet en lignende forespørsel i desember 2019 i forbindelse med 
Jærgårds 2020, og vedtok da følgende:  
 
Frøyland og Orstad kyrkjelyd støtter Jærgårds 2020 med en underskuddsgaranti på inntil 
kr 10 000.  
 
Det er også stilt underskuddsgaranti ved en tidligere festival. Jærgårds har til nå ikke 
benyttet seg av disse underskuddsgarantiene.  
 

 
Forslag til vedtak: 
Frøyland og Orstad kyrkjelyd støtter Jærgårds 2021 med en underskuddsgaranti på inntil 
kroner 10 000.  
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 16.02.2021: 
 
 
 
FOS- 21/017 Vedtak: 
Frøyland og Orstad kyrkjelyd støtter Jærgårds 2021 med en underskuddsgaranti på inntil 
kroner 10 000.  
 

 
Vedlegg: 
Jærgårds-2021-Brev-til-menighetene-i-Klepp-og-omegn 
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/1516 

Saksbehandlar: Marita Teigen 
Gamlemshaug 

  Dato: 08.02.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/018 Frøyland og Orstad sokneråd 16.02.2021 

 
 

Eventueltsaker 
 
Saksopplysningar: 
Eventuelle saker behandlet under dette punktet vil fremkomme lenger nede i saken etter 
møtet. 
 

 
Forslag til vedtak: 
(Eventuelle saker under dette punktet diskuteres i møtet.) 
 

 
Frøyland og Orstad sokneråd 16.02.2021: 
 
Godhetsaksjonen 2021 
Det er stilt et spørsmål til soknerådet angående Godhetsaksjonen 2021 og om en stiller seg 
bak et initiativ for å få til noe i denne forbindelse.  
 
FOS- 21/018 Vedtak: 
Soknerådet stiller seg bak initiativet i forbindelse med Godhetsaksjonen 2021.  

 
 
 


