Referat fra styremøte
Misjonssalen Sandnes
(A -Referat)

Tilstede: Randa Granberg, Helga Røyland, Morris Kjølleberg, Svein Anton
Hansen, Sverre Soleng, Camilla V. Gilje, Solfrid Fosse Helle og Solveig B.
Ommedal.
Dato: 17.08.2020 Tid: 16:00 – 22:00
Sted: Misjonssalen
Forfall: Ingen
Solfrid åpnet med noen tanker og erfaringer med utgangspunktet i Ordsp. 3,24 og Sal 139,
15-18. Hvor heldige vi kristne er som har bibelen, at vi kan hvile i Guds ord. Deretter bønn
Saksliste og innkalling ble godkjent
Saksnr.

Agenda

43/20

Godkjenning av referater fra 17.06.20 + oppfølgingssaker.
Referatene fra 17.06.20 ble gjennomgått og godkjent med noen få
justeringer.
- Det er stadig endringer i smittevern. Sverre følger opp.
- Det er arrangert et webinar om smittevern «Smittevern i
praksis» 24. august kl. 20:00. Svein Anton har sendt info om
dette til Sverre og Rolf (møtevert), Sverre sender info videre til
Hilde (MPG).
- Kan bli presentert og fortalt kort om Awana på samlingsfesten.
Det er ikke jobbet så masse med dette enda. Svein Anton og
Solveig tar en prat før presentasjonen.
- Vi må være obs på navn ifb. med misjonær forbønnshandling.
Dette må vi være bevisst på og stadig minne oss selv om.
Bildene som er lagt ut har Svein Anton klarert på forhånd.
- Sverre, Solfrid og Anders planlegger en presentasjon til
samlingsfesten om forsamlingsdagen 5. september.
- Ingen har gitt beskjed om flaggstang på Sandnesporten
tomten.
- Sandnesporten har en kommersiell Facebook side,
Misjonssalen har en religiøs Facebook side. Svein Anton har
snakket med Arnt Ove om dette.

44/20

Samlingsfesten
● Ansvar og oppgaver
- Dørene åpner 10:30, det blir registrering i døren. Vi tar inn så
mange vi kan ut i fra smitteverns reglene. Randa sjekker med
Arnt Magne om det er noen nye smitteverns regler. Det er satt

Oppfølging

Sverre

Svein Anton,
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Solfrid, Sverre
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opp to møteverter, Randa og Sverre hjelper til. Involverte
møtes 09:30 for forberedelser.
Matkomite har kontroll på maten. Vi tar ikke betalt.
Camilla leder, Randa følger opp med info og rutiner. Marit
Thingbø har andakt. Lovsang: Team Sondre. Svein Anton
leder baby presentasjon og 1. klasse bønn. Han informerer om
høstprogrammet, oppstart av Yngres, loftet og kort info om
Awana. Solveig gir ut 4 års bok og informerer om
småfellesskap.
Takk til teknikere- Sverre har bestilt musematter, kjøper
sjokolade i tillegg. Morris takker.
Takk til Audun Ommedal for maraton innsamling – vise video.
Info om forsamlingstur – vise video.
Status fra Sandnesporten og info om innsamling til inventar,
samt kollekt, blir gjennomført under kaffe delen etter møtet.
Svein Anton informer IBC at vi er ute til ca. 13:45. Møtet varer i
ca. 1t 40 min.

45/20

NLM Sandnesporten - Misjonssalen
- Besøk av hovedpastor i Fredheim Arena, Runar Landro, fra
17:00-18:00. Samtale om deres erfaringer med å flytte
menigheten og få nytt bygg. Viser til eget skriv fra samtalen.
- Se B-referat.

46/20

INFO-gruppa: Navn på Misjonssalen, Logo, annet:
● Info-gruppa ønsker innspill på dette før deres møte 25.aug.
- Hvis vi skal bytte navn og/eller logo så er det naturlig å gjøre
det når vi flytter bygg. Det betyr ikke vi skal bytte navn. James
fra infogruppen har laget utkast av 3 typer skrift og farger.
Sveinung fra infogruppen har laget et skriv med ulike
menighets navn og info. Vi må hete noe annet enn NLM
Sandnesporten AS for å skille mellom bygg og menighet. Vi
utfordrer INFO gruppen til å høre med NLM hovedkontoret om
det er snakk om at NLM skal bytte/fornye logoen.
- Se ellers B-referat.

47/20

Julemessa 2020
● Status og veien videre
- Noen fra julemessekomité i fjor og noen fra styret har samlet
seg og laget et skriv med ulike forslag på hvordan vi kan
gjennomføre julemesse med dagens korona, som stadig er i
endring (viser til eget skriv).
- Intensjonen er alternativ 2, men alt må vurderes før
gjennomføring mtp. daværende smittesituasjon. Digitalt hoved
lotteri kan være et alternativ om smitten er slik at alternativ 2
ikke er gjennomførbart.
- Se B-referat.

Referat fra styremøte
Misjonssalen Sandnes
(A -Referat)

48/20

Regionmøte NLM Region Sørvest på Tryggheim 12.sept.
- Utsendinger fra Misjonssalen er Morris, Svein Anton og Randa.

49/20

Forsamlingsleders hjørne
● Vikar for forsamlingsarbeider
● Arbeidsoppgaver/ fordeling ansatte og frivillige
● Formiddagstreffet – status
- Sak utsatt

25/20

Styremedlemmer - oppfølgingsansvar grupper
- Sak utsatt
Årsmøte – evaluering
- Sak utsatt
Økonomisk støtte - lavinntektsfamilier
● Brev fra Solveig Bleka Ommedal
- Sak utsatt
Planning Center
● Notat fra Solveig
- Sak utsatt

26/20
22/20

50/20

51/20
52/20
53/20

Medlemsmøte, etter et søndagsmøte
- Sak utsatt
GF-21, kandidater til HS ++
- Sak utsatt
Eventuelt
- Ytterdøren har stått ulåst, oppdaget av pyntegruppen. Svein
Anton har tatt dette opp med IBC.
- Pål Odeh og Mons Gunnar Selstø fra IKF ønsker et møte med
Morris, Sverre,
styret ang. Oromo og deres tilhørighet til Misjonssalen. Møtet
Svein Anton
skulle egentlig være før korona, men ble da avlyst. Svein
Anton, Sverre og Morris deltar på dette møtet, orienterer styret,
før styret fatter et vedtak.
- Stab har tatt en avgjørelse om å ikke lage folder med program
og informasjon, vi skal prøve å kun være digitale. Viktig å
kunne finne all informasjon en plass når det er digitalt.
- Solveig er sykemeldt i noen prosent fremover, og jobber nå ca.
30%.
- Styremøte datoer:
10.09.20 18:30 hos Solfrid.
23.09.20 18:30 i Misjonssalen.
21.10.20 19:00 hos Sverre.
11.11.20 18:30 hos Morris.
07.12.20 18:30 i Misjonssalen.
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I Misjonssalen tar vi med medbrakt mat.

