DEN NORSKE KYRKJA
Klepp sokneråd

Kleppevarden 2
Postboks 101
4358
KLEPPE
Kleppe
den 13.04.2015
klepp.sokneraad@kleppkirken.no
www.kleppkyrkje.no
Kontonr. 3290.07.71265
Org.nr. 976 993 551

Møtebok.
Frå kl 19:30 til 22:00 Møtedato: 26.03.2015
Frå saksnummer: 21/15
Til saksnummer: 29/15

Møtestad: Klepp kyrkjekontor

Av utvalet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte:
Medlemmer:

Maria Friestad Bergseth Sikkeland (leiar)
Svein Olav Nesse (nestleiar)
Andreas Haarr (sokneprest)
Arvid Hareland frå sak 25/15
Jan Arild Anda frå sak 25/15
Inger Vassel Myrstad

Vara
medlemmer:

Pauline Braut (1.vara)

Andre:

Ingunn D Aandal – sekretær

Diverse
merknader

Ikkje til stades:
Edel Østrem
Else Fredheim Hodne
Ivar Slettebø
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Sak 21/15
Godkjenning av saksliste og innkalling
Vedtak:
Saksliste og innkalling vert godkjent.

Sak 22/15
Godkjenning av møtebok frå møte den 25.02.2015
Møteboka av 25.02.2015 vert godkjent.

Sak 23/15

Orienteringssaker
a) Referat frå gudstensteutvalet:
 Salmebok – tas opp som sak på SR
 Mandat til gudstenesteutval
b) Referat frå Representantskapsmøtet i Kirkens SOS

Sak 24/15
Romanalyse ny kyrkje
Vedtak:
SR vil be om innspel på romanalysen frå staben innan veke 17. Det vert til eit møte
om romprogrammet saman med stiftelsen i veke 19. Til dette møtet vert også Finn
Bårdsen engasjert som konsulent. Kostnadane vert lagt til prosjektrekneskapen..

Sak 25/15
Ny kyrkjeordning - vegval
Forslag til høyringssvar sendast til alle i SR.
Vedtak:
SR drøfta høyringsdokumentet. Saka vert behandla på neste soknerådsmøte.

Sak 26/15
Utleige av kyrkja i samband med likekjønna ekteskap
Vedtak:
Kyrkjemøtet har ikkje fastsett liturgi eller forbøner for verken ekteskapsinngåing eller
forbøn for likekjønna. Klepp sokneråd vil difor ikkje tillate at slike handlingar vert
utført i Klepp kyrkje.
Sak 27/15
Ungdomsarbeidarstillinga – klage på vedtak i sak 12/15
Klage frå ungdomsavdelinga på vedtak 12/15 ang opphør av 20% stilling som
ungdomsarbeidar.
Deira forslag var:
Gi oss ett år til å trappe ned arbeidet. La oss beholde ungdomsarbeiderstillingen
fram til sommeren 2016, for så å kutte den ut og bruke pengene på en daglig lederstilling.
Vedtak:
Klage på vedtak i sak 12/15 vert tatt til følgje under føresetnad av at SR får førelagt
ein tydeleg plan på nedtrapping og ei oversikt over
arbeidsfordeling/arbeidsoppgåver mellom dei ulike stillingane i ungdomsavdelinga.
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Dette må føreligga innan neste soknerådmøte, 22. april. Dersom dette ikkje føreligg,
står vedtak 12/15 ved lag.
Sak 28/15
Soknegrenser og skulekrinsar i Klepp
Sak frå kyrkjeverje.
Vedtak:
Saka vert avvist grunna manglande saksframlegg.
Sak 29/15
Ymse
a) Konfirmantfest/samtalegudsteneste
 Arild Vik leiar festen
 Svein Olav kyrkjevert samtalegudstenesta
b) Sekretær sender ut oversikt over kyrkjevertar på konfirmasjonsgudstenestene

Ref. Ingunn D Aandal
Sekretær
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