
 

 

Referat fra styremøte, 

Misjonssalen Sandnes, NLM 

 

 
 

  

Dato: 21.02.2018   Tid: 18.30 – 22.00 

 

 

Sted: Hos Sverre, Walter Roffsvei 2, 4306 Sandnes 

 

 

 

Tilstede: Sverre Soleng, Kjersti Eiane, Svein Anton Hansen, Terje Eggebø, 

Elisabeth Gausland og Ingebjørg Helle 

 

Forfall: Anders Helle 

 

Inviterte: Helga Røyland, MPG 

 

  

 

 

Ingebjørg åpnet med bønn. 

 

Innkallingen og saksliste ble godkjent. 

Saksnr. Agenda Oppfølging 

 

9/2018 

 

Forberedelse til årsmøtet 

Gikk gjennom forberedelsene til årsmøtet. 

 

SS 

 

10/2018 

 

Julemessa - evaluering, veien videre 

Helga oppsummerer komiteens evaluering. Positiv stemning i komiteen. 
Kjekt å være med. 

Positiv stemning på møtene. Bruker mye tid og krefter på å få folk til å skrive 
seg på listene. 

Lynlotteriet prøves å gjøre mer vellykket. Føler at de ikke traff dette året 
heller. 

Matgrupper- 3 lag fungerte. Var veldig positivt. 

Ting for salg- Hvordan få til mer rekruttering? Må hele tiden prøve å fornye 
oss. 

Konseptet kalenderlotteriet var vellykket og kan slå ann. Lettere å selge til 
yngre og til naboer/venner/kolleger. En person burde hatt ansvar for 
kalenderen i forhold til salg, prosjekt, sponsorer, gevinster osv. Trenger 
tilbakemeldinger på hvordan gjøre dette bedre. 

Komiteen videre: Helga stiller, Bjørnar er positiv. Spør Ingunn Lindefjell om å 
bli med i komiteen. Komiteen ønsker at styret skal spør folk til komiteen. 
Styret spør Ingunn Lindefjell som leder, Helga Røyland, Bjørnar Ous og 
Anders Helle. 
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Anders og Solfrid tar barneloftet til neste år også. 

Kommentarer 

3 møter -hvem bestemmer dette? Ønsker ikke å kutte møter. 

Kan frigjøre salgspersonell til kjøkken/mat. Ha en kasse. 

Reiselotteri: Få ned ruter og øke prisen. 

Rutelotteri med 5 dyre gevinster. 

Åresalget, øke farger eller pris.  Ble utsolgt. Flere fikk ikke kjøpt lodd. 

Kalendere- ønsker at noen har oversikten over hvilke lodd som vinner. 

Ønsker flere i møtekomite. Ønsker å være 3 stk. 

Økonomi- ønsker å få inn mer penger. Ikke bare sette opp pris, men også 
antall. 

11/2018 Fellesmøte med MPG - samtale om møtene 

● Hva fungerer bra på søndagsmøtene? 

○ Ofte bra forkynnelse. Ærlig. 

○ Møteleder gir av seg selv og preger møtet. Møteleder 

funksjonen er veldig viktig. Møter godt forberedt. 

○ Struktur og kvaliteten på møtene er bra. Organiseringen på 

oppgavene er godt avklart og tydelig. 

○ Møteverter er ansiktet utad. God stemning i gangen. 

○ Kirkekaffe fungerer veldig bra og folk blir og trives. 

○ Vitnedelen fungerer bedre, oppleves mer naturlig. 

○ Alle barna blir invitert opp på scenen i forbindelse med 

skattekista. Scenen er fint pyntet. 

○ Nattverdsdelen med barna tilstede er bra. 

○ Fint pyntet 

  

● Hva kan forbedres? 

○ Møteleder møter mange tomme blikk. Ønsker mer respons fra 

forsamlingen. Klarer vi å skape følelsen av fellesskap og få 

forsamlingen til å senke skuldrene. 

○ Ønsker struktur på evaluering av møteledelse. 

○ Kommunikasjon må være god mellom møteleder og de andre 

gruppene som har ansvar. Dobbeltsjekke sangtekster og 

bibelvers. Viktig å gi skryt spesielt til teknisk som har mange 

ungdommer med. 
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○ Presisere at ungene skal være tilstede på resten av møtet etter 

nattverd. Ikke gå opp på søndagsskolen etterpå. 

○ Være bevist på språkbruken rundt nattverd og de minste 

barna:. Gullivergjengen og små barn som kommer fram og 

“Bare får velsignelse”. 

○ Møteleder forklarer strukturen i møtet som om det er 

nye/møtefremmede hver gang. 

○ Ønsker mer og oppdatert misjonsstoff. 

○ Ønske mer og bedre sang og musikk. Positivt med spredning, 

men kanskje det er for stor spredning. Lettere å lede når et 

godt lovsangsteam fungerer. 

○ Forbønnsdelen er blitt bedre men kan fortsatt gjøres mer 

naturlig. 

○ Ønsker Tweens hver søndag. 

○ Møteverter kan dele ut MS folder i gangen 

○ Møteplanen kan bli kjørt i sidesalen etter møte, for å ha mindre 

program i møte 

○ Ønske: Organisere en kveld for alle som har ansvar på 11-møte. 

12/2018 Godkjenning av referat fra 24.01 

Referatet ble godkjent. 

 

 

IH 

13/2018 Forsamlingsleders hjørne  

• Barne- og ungdomsleder utlysning -ingen respons pr nå. 
• SOL er sykemeldt til 4.mars. 
• Fellesskap 2018 
• Weekend -fullt med venteliste. Helge Endresen blir invitert med 

familien for å ha ansvar for ungdomsarbeid. Musikk- “Team Jarle?” 
• Trådløs mikrofon. Kjøpe inn ny mygg. Avvente dette. 

 

 

 

SAH 

14/2018 Informasjon fra nybyggkomiteen 

1.mars blir datoen der prospekt og bud blir gitt Navnet er Sandnesporten AS. 
Blir kalt inn til å legge frem en presentasjon. 

 

TE  

15/2018 Referat Husstyret (kun til gjennomlesning)  

 

 

Referent: Ingebjørg Helle 

 

 

Godkjent:  


