
     

DEN NORSKE KYRKJA
Lunde og Flåbygd sokneråd

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd 17.03. 2021

Til stede:
Katrine Burmester,  Carina Syvertsen Pedersen,  Jostein Vetland,  Nils Steinar Stavsholt, 
Inger Synnøve Røddesnes,  Øivind Lunde,  Øyvind Berg Andersen,  Ragnhild Halden  
(etter kl. 1700)

 

Sak 11/21 Godkjenning av innkalling og referat 
Det bemerkes at Trond Andre' Lundmark ikke har fått innkalling  til møtet
Det kom inn merknader fra Øyvind Berg Andersen på et par av sakene i referatet fra
møtet 17.02.21.  Soknerådet gikk gjennom disse merknadene og ble enige om 
endringer som innarbeides i referatet.

Vedtak:
Innkallingen er godkjent
Referatet godkjent med de endringer som ble gjort i dagens møte

Sak 12/21 Årsmelding og årsregnskap
(forslag til årsmelding for 2020 og årsregnskap for 2020 ettersendt pr. epost)
Trond Andre Lundmark orienterte om soknerådets regnskap for 2020.

Vedtak:
Soknerådets regnskap og årsberetning for 2020 godkjennes.

Sak 13/21 Planlegging av årsmøtet (med alternativ form og dato)
Koronasituasjonen og antallsbegrensninger gjør at årsmøtet vanskelig kan 
gjennomføres i april som planlagt.  Utsettelse av årsmøter kan lett medføre at 
årsmøtet kommer for sent på året

Vedtak: 
Årsmøtet blir avlyst i sin planlagte form etter gudstjenesten 11.04.21.
Årsmelding og regnskap legges ut elektronisk på menighetens hjemmeside og i 
papirform tilgjengelig på kirkekontoret til allmennhetens innsyn.  Den er åpen for 
kommentarer i 14 dager.  Spørsmål vedr. innholdet kan rettes til kirkekontoret eller 
til soknerådets leder.

Sak 14/21  Kasserer/regnskapsfører
Det vises til forrige møte der soknerådets kasserer fikk innvilget fritak for 
dette vervet. 
Kirkeverge Mona Halsvik er forespurt om å overta kassererfunksjonen for en 
periode.
Saken ble behandlet i Fellesrådet 10.03.21
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Fellesrådet er positiv til å hjelpe til med regnskapet til Lunde og Flåbygd 
soknerådet i en periode  fram til soknerådet finner en annen som kan overta 
funksjonen.

Vedtak: Vedtaket i Fellesrådet tas til orientering.

Sak 15/21 Kirkejubileum Landsmarka 125 år
Det er lagt opp til markering 13.06.21.  Usikkerhet om dette kan gjennomføre som 
planlagt.   
 

Vedtak:  
Det settes ned et utvalg for å planlegge dette jubileet – også tidspunktet for 
markeringen. Fra soknerådet deltar Øyvind Berg Andersen og Ragnhild Halden.  
Øyvind tar kontakt med John Peder Lia og Sten Eriksen og forespør om de vil være 
med i dette utvalget

Sak 16/21 Eventuelt
a) Prøvelyssetting av Lunde kirke.

Det blir prøvelyssetting av Lunde kirke neste uke

Vedtrak:
Fra soknerådet deltar Katrine Burmester og Nils Steinar Stavsholt.

b) Jubileumsgudsteneste Flåbygd i 2022.
Er planlagt til 05.09.22.  Må flyttes på grunn av omlegging av 
konfirmasjonene (jfr. forrige møte). Vi prøver å flytte jubileumsgudstenesten 
til 28.08.22.

c) Nytt medlem utvalg for kirkejubileum
Det bør oppnevnes et nytt medlem av dette utvalget som følge av at Trond 
Andre Lundmark har gått ut av utvalget

Vedtak: 
Nils Steinar Stavsholt går inn som nytt medlem.

d) Nytt medlem av Økonomiutvalget:
Behov for nytt medlem som følge av at Trond Andre Lundmark er fritatt for 
kasserervervet.
Øyvind Berg Andersen ønsker å være med i utvalget.
Den som er kasserer for soknerådet må være med i utvalget

Vedtak:
Øyvind Berg Andersen blir med i økonomiutvalget
Katrine Burmester innkaller til første møte
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e) Fritak fra verv:
Når soknerådet behandlet søknaden fra Trond Andre Lundmark om fritak fra 
sine verv i soknerådet har det oppstått usikkerhet og uenighet om hvorvidt 
hensikten var å be om fritak på permanent basis eller mer å forstå som en 
permisjon og om henvendelsen også gjelder det å være varamedlem til 
soknerådet.

Vedtak:
Nestleder Jostein Vetland tar kontakt med Lundmark for å få avklart hvordan 
henvendelsen fra Lundmark skal forståes

Orienteringssaker:
– Nytt fra Fellesrådet

Øyvind Berg Andersen orienterte om saker som er til behandlig i Fellesrådet

– Fasteaksjonen 2021
På grunn av koronasitusnonen gjennomføres aksjonen også i år digitalt.

– 17.mai

Lunde 31.03.21

Nils Steinar Stavsholt
Sekretær
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