
 

 

 

Referat fra styremøte  

Misjonssalen Sandnes 

(A -referat) 
 

 
  

 
Tilstede: Morris Kjølleberg, Helga Røyland, Elisabeth Gausland, Steinar 
Reilstad, Kjersti Vingen Froment, Ingebjørg Helle og Bjørg Topnes.  
 
Dato: 03.06.2021   Tid: 18:30 – 22:00 
 

 
 

Sted: Misjonssalen/ Sandnesporten  
 

Forfall: Svein Anton Hansen  

 
Bjørg åpnet med med andakt, deretter bønn 

 

Saksliste og innkalling ble godkjent 
Saksnr. Agenda Oppfølging 

70/21 Godkjenning  av referater fra 11.05.21 + oppfølgingssaker 

 

66/21 - Knut og Kristian har sagt ja til å være med på idemyldringen. 

Steinar setter opp dato,  

 

Se B-referat for flere saker 

 

 

 

Steinar 

71/21 Møteplan framover:  

06.06 - Møte etterfulgt av Misjonsløp 

13.06 - Forsamlingstur til Røyrvik Aktivitetsgård 

16.06 - medlemsmøte 

20.06 - møte med Ungkjerkå 

27.06 - møte med nattverd 

01.08 - søndagsmøte 

08.08 - møte med konfirmasjon 

15.08 - søndagsmøte 

22.08 - offisiell åpningsfest 

 

Oppstart kirkekaffe blir høsten 2021.  

 

Info 

72/21 Medlemsmøte 16.06.21 

 

Ansvarsoppgaver: 

Påmeldingsskjema - Svein Anton 

Referatføring - Bjørg 

Kaffekoking - Helga og Kjersti 

Møteverter - Helga og Kjersti 

Ansvar for teknisk koordinering - Steinar og Svein Anton 

Møteleder -  Morris 

Sang - Svein Anton 

 
Alle 
 
 



 

 

 

Referat fra styremøte  

Misjonssalen Sandnes 

(A -referat) 
 

 

Power Point - Steinar og Svein Anton 

Ordne spørreskjema - Svein Anton og Steinar.  

                                    Vi trenger spørsmålene på A3 ark og post it 

                                    lapper som alle kan skrive ned svarene sine på  

 

Saksliste:  

1. Andakt og sang 

2. Samtale om arbeidet fremover - Morris 

3. Gruppearbeid – Helga innleder arbeidet 

● Hva nå? – Helga innleder arbeidet 

 Hvordan tar vi vare på hverandre? 

 Hva er viktig for menigheten?  

 Nytt bygg? 

 Etter korona ? 

● Hvordan ta imot nye? – tar med kommentarer fra 

strategidagen. 

4. Økonomi  

● Økonomi Sandnesporten  

● Økonomi Misjonssalen  

5. Praktisk info - Morris 

 

Se mer info i B-referat.  

73/21 Økonomi: 

Oppdatering på status økonomi vil bli tatt ved neste styremøte. 

 
Morris 
 

74/21 Sandnesporten: 

Status:  

Lys på kors - det arbeides med dette 

Lyd fra gymsal - må melde tilbake ang lydsmitte fra gymsalen inn til 

møtesalen – må finne en bedre løsning på dette.  

 

Tilganger og alarm: 

Oppdelingen av tilganger 

1. Tilgang til alle rom i andre etasje utenom storkjøkken 

2. Tilgang til alle rom i andre etasje pluss kjøkken og lager i 3.etg 

Grupper som driver barne- og ungdomsarbeid, har fått i oppgave og 

navngi de som trenger tilgang til bygget. 

Husstyre: 

Gamle husstyre tar et idemyldremøte til hvordan bruk av rom bør 

håndteres og om husstyret skal bestå videre. Se også sak 66/21 fra 

tidligere referat.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinar 
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75/21 
Strategidag  

Strategidagen blir 14.06.21 

Program: 

1. Organisering av arbeidet; forholdet styre/stab/frivillige. Hva 

skal styret ha ansvar for? 

Se eget dokument fra Elisabeth og Steinar med spørsmål styret bør 

tenke igjennom før strategidagen. De vil også dele et dokument nr 2 

torsdags kveld.  

2. Hvordan ta imot nye som kommer til forsamlinga? 

Ingebjørg og Bjørg – legger ut dokument som styret må lese før 

strategidagen.  

 

Morris legger inn lovverket for styrer i styremappen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elisabeth og 
Steinar 
 
 
 
 
Ingebjørg og 
Bjørg 
 
 
 
Morris 

76/21 Utleie:  

Det har blitt gjort en avtale med Sandnesporten om at de første 200 

000 kr av inntektene går direkte til Misjonssalen. Deretter deles 

inntektene 50/50 mellom Misjonssalen og Sandnesporten. Det må 

være god dialog mellom begge partene ang leie og hvilke leieinntekter 

som skal deles og hva som går direkte til Sandnesporten. 

Det er ønske om å få til en felles komite mellom Sandnesporten og 

Misjonssalen som har ansvar for utleie av lokaler. Ønsker å få på 

plass dette så kjapt som mulig.  

Prisliste som ligger ute nå for utleie er veiledende og Morris fortsetter 

å håndtere de forespørsler som kommer inn fortløpende. 

Morris tar med momenter ang hvordan leie skal utføres som ble 

diskutert på styremøtet til styret for Sandnesporten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morris 

77/21 Profilering: 

Ny innstilling vil bli presentert til styret etter at Arnt Ove har snakket 

med alle leietakerne.  

 

Info 
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78/21 
B&U arbeider, forsamlingsleder 

Styret ble informert om status på ansettelse av utlyst stilling for B&U 

arbeider.  

Det er lagt ut nye forslag på arbeidsinstrukser for Misjonssalen sine 

ansatte. Disse vil bli gjennomgått på neste styremøte.  

 

 
Info 

 
79/21 Status Regionrådmøte: 

Se B-referat 

 

Gjennomgang av økonomi Sandnesporten:  

Styret ønsker at det blir tatt en gjennomgang av økonomistatus for 

Sandnesporten og over de økonomiske valgene som ble gjort under 

utbyggingen for å se om det er noe vi kan lære fra de avgjørelsene 

som ble tatt. Dette vil bli satt opp som sak på neste styremøte.   

Info 

 


