
 

Referat fra styremøte i 

Misjonssalen Sandnes 

 

 
 

 

 
Dato: 

 
Mandag 12.mars 2018 kl 19-22  

 
Sted: 

 
Misjonssalen Sandnes 

 
Tilstede: 

 
Sverre Soleng, Kjersti Eiane, Morris Kjølleberg, Anders Helle, Ingebjørg Helle,  
Dag Lindefjeld (1.vara i møtet) og forsamlingsleder Svein Anton Hansen 

 
Forfall:  

 
Elisabeth Gausland 

 
 
Anders åpnet med en kort andakt. 
 
 

Saksnr. Agenda Oppfølging 
 
Sak 16/18 

 
Godkjenning av referat fra 21.02. 

 

 Referat fra 21.02.18 signert. 
Ingunn, Helga og Bjørnar fortsetter i julemessekomiteen, Anders går 
ut 

o Anders Helle følger opp julemessekomité. 
Reidun Edland har sagt ja til å være leder for kaffe komité. 
 

 

Sak 17/18 Konstituering av styret 
Forsamlingsleder sa noe om hva de ulike vervene innebar. 
Deretter tok vi en runde med hva hver enkelt kunne tenke seg/ ikke 
tenke seg. 
 
VALG: 
Leder: Forslag på Sverre Soleng. Valgt ved akklamasjon 
Nestleder: Forslag på Anders Helle. Valgt ved akklamasjon 
Sekretær: Forslag på Elisabeth Gausland. Valgt ved akklamasjon. 

 

   
Sak 18/18 Forsamlingsleders hjørne 

• Siden sist: 3 søndagsmøter, Dugnad, Utleie 
 

• Signe Olava sykemeldt 100% fra Misjonssalen til 8.4. 
 

• Forsamlingsleder kan kontaktes 24/7, men helst hverdager og 
før kl. 22.00. 

 

• Ny barne- og Ungdomsarbeider. Styret diskuterte søkerne/ 
kandidatene. Styret bestemmer hvem som skal være med på 
intervju fra styret.  

o Ingebjørg stiller i tillegg til Svein Anton Hansen og Arnt 
Magne Granberg (B/U-leder) 

 

• Utsending GF: Ingebjørg Helle er utsending fra Misjonssalen. 
Benytte anledningen på Medlemsmøte til å forhøre seg om 
andre grupper og lag blir representert.  

 



 

Referat fra styremøte i 

Misjonssalen Sandnes 

 

 
 

 

o Sverre melder inn Ingebjørg som utsending 
   
Sak 19/18 Diverse saker 

• Info om Brannstasjonen. Prospekt delt ut. Pris – konfidensiell. 
 

• Årsmøte. Oppdatere årsmeldingen: Oppdatert versjon ligger på 
hjemmesiden.  

o  Svein Anton publiserer de godkjente nye lovene til MS 
på hjemmesiden 

o Referat årsmøte til neste styremøte (Sverre) 
 

• MPG – møteleder: Siril Aarstad slutter som møteleder.  
Forslag på kandidater fra MPG: 3 personer/ navn. 
Innarbeide rutiner på at møteleder blir evaluert etter noen 
møter. Styret foreslår 2 personer å spørre. 

 

• Kandidater til Norrøna styret. Kristian Rasmussen trekker seg 
fra styret. Høre med NLM-eiendom hva de tenker. Hvor mange 
de vil ha i styret og hva ønsker de av oss. 3 navn foreslått. 

o Morris sjekker hva NLM eiendom ønsker før Sverre evt 
spør aktuelle personer. 

 

• Rentesak, lån Norrønna 
 

• Sak til neste styremøte. Budsjett for MS 2018 
o Invitere Sondre Tysse (Sverre) 

 

• Tidspunkt vårens styremøte: 9.4: Kjersti Eiane, 28.5: Anders 
Helle.  

o Neste møte må diskutere sommermøte og plan for 
høsten. 

 

 

   
Sak 20/18 Grunnregler for styrearbeidet 

o Eksisterende grunnregler ble diskutert. Sverre lager 
forslag til neste møte, vedtas da. 

 

   
 
   

Referent: Ingebjørg Helle 
 
Godkjent: 
 


