
 

Lunde og Flåbygd sokneråd 
 

 

Vedr. soknerådsmøte 18.mars 2020 
I begynnelsen av mars iverksatte myndighetene meget strenge regler og retningslinjer for å 

begrense sykdom og smittespredning av Coronaviruset.  Dette medførte at soknerådsmøtet som 

skulle vært 18. mars ble avlyst.  Videre ble de planlagte møtene som skulle vært i april og mai også 

avlyst på grunn av pandemisituasjonen.  Denne situasjonen innebar også at det planlagte årsmøtet 

måtte utsettes.   

 

Det ble utsendt en sak elektronisk til soknerådet med saksnummer 21/20 vedr. Coronasmitte. 

På grunn av at møtet  18.mars ble avlyst får denne saken  saksnummer 19/20 

 

 

 

Sak  19/20  Coronasmitte 

  Saken inneholdt en orientering om Coronaemidemien og konsekvenser denne 

  situasjonen får for aktivitetene i menigheten framover. 

 

Vedtak: 

Soknerådet stiller seg bak avlysningen av alle menighetens gruppeaktiviteter som et tiltak for å 

hildre videre smitte av Coronaviruset.  Avlysningen gjelder i første omgang fram til påske.  I tiden 

etter vil anbefalinger og pålegg fra myndigheten være retningsgivende når det gjelder 

opprettholdelse eller avlysning av gruppeaktiviteter. 

 

 

 

 

Referat  fra soknerådsmøte 17.06.2020 
 

Dette møtet er det første soknerådsmøtet møtet etter av myndighetene begynte med en gradvis 

"gjenåpning" 

 

Hele soknerådet (faste medlemmer og varamedlemmer var innkalt/invitert på grunn av at møtet 

skulle kombineres med sommeravslutning. 

 

Til stede: Carina Syvertsen Pedersen, Jostein Vetland, Øyvind Berg Andersen, Katrine Burmester, 

Nils Kristian Hardang, Inger Synnøve Røddesnes, Nils Steinar Stavsholt.   

Øivind Lunde deltok som vararepr. til og med sak 22/20 fordi en representant ble forsinket. 

 

Forfall: Ragnhild Halden 

 

 

Sak 20/20  Godkjenning av innkalling 

   

Vedtak:   

Innkallingen ble godkjent med merknad om endring av saksnummer.  Slik at første sak i dette møtet 

får saksnummer 20/20 

 



 

Sak 21/20  Godkjenning av referat fra møtet 26.02.20 

 

Referatet ble sendt ut til medlemmene i tråd med soknerådets prosedyre.  Ingen merknader har 

kommet inn. 

 

Vedtak:   

Referat fra møte 26.02.20 er godkjent 

 

Sak 22/20  Årsmøte - ny dato og i hvilken form? 

På grunn av coronasituasjonen måtte det planlagte møtet utsettes på ubestemt tid 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til augustmøtet 

 

 

Sak 23/20  Økonomiutvalg 

Det vises til sakene 20.11.19 og 26.02.20 

 

Det viste seg å være noe usikkerhet rundt de ulike råd og utvalg i menigheten når det gjelder 

sammensetning, funksjon m.v. 

Sekretær påtok seg å lage en oversikt over de utvalg som eksisterer, slik at dette kan benyttes som 

grunnlag for en drøfting på et senere møtet  (sekretær legger seg flat og innrømmer at dette 

foreløpig ikke er gjort) 

 

Vedtak: 

Økonomiutvalget skal bestå av menighetens arbeidsutvalg og menighetens kasserer. 

 

 

Sak 24/20  Prestegårdssalg   

Det vises til orientering i februarmøtet. Skal soknerådet gi tilbakemelding til prost om manglende 

informasjon? 

 

Vedtak: 

Soknerådet sender ikke tilbakemelding til prosten vedr. denne saken. 

 

 

Sak 25/20  Eventuelt 

 

Gaveliste 2. halvår 

 Coronasituasjonen medfører reduserte inntekter til menigheten.  Viktig å huske på menigheten som 

offerformål ved neste revisjon. 

Offerformålet bør komme med på gudstenestelista 

 

Orientering: 

Rune Lia er kontaktet vedr. bilde i våpenhuset.  Han har foreløpig ikke svart på om han ønsker det. 

Fellesrådet har hatt befaring på kirker og anlegg.   Jfr. referat fra fellesrådsmøte 17.06.20 

 

 


