Referat fra styremøte
Misjonssalen Sandnes
(A-Referat)

Tilstede: Randa Granberg, Helga Røyland, Morris Kjølleberg, Svein Anton
Hansen, Sverre Soleng, Camilla V. Gilje og Solfrid Fosse Helle.
Dato: 07.05.2020 Tid: 18:30 – 22:00
Sted: Misjonssalen
Forfall: Ingen
Randa åpnet med noen tanker ut fra 1.Kor 6, 19-20 deretter bønn
Saksliste og innkalling ble godkjent
Saksnr.

Agenda

20/20

Godkjenning av referater fra 23.03.20 og oppfølgingssaker
Referatene fra 23.03.20 ble gjennomgått og godkjent.
- 4. oktober blir det konfirmasjon i Misjonssalen av 3
konfirmanter. Flyttet fra i vår grunnet covid-19.
- Se B referat.

21/20

Styret – kjøreregler
Morris gikk igjennom retningslinjene. Styret vedtok godkjenning av
styreregler med endring i punkt 7.

22/20

Oppfølging

Forsamlingsleders hjørne
Svein Anton delte sine personlige erfaringer med coronatiden vi er i.
Våre ansatte har fått en endret arbeidssituasjon, de er takknemlige for
forbønn.
-

-

-

Svein Anton gjennomførte et digitalt nattverdsmøte på
Facebook på Skjærtorsdag. Over 80 ulike brukere på
Facebook var med.
Det har vært to gjennomførte nettmøter i påsken,
Palmesøndag og 2. påskedag. En egen gruppe har arrangert
disse møtene.
Det har vært gjennomført 4 dugnader i brannstasjonen med
nærmere 100 personer. Kommuneoverlegen i Sandnes
godkjente dugnadene på forhånd. Dette har spart mye utgifter.
Styret er takknemlig for arbeidsinnsats og dugnadsånd som er
blitt vist.

Randa
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23/20

Info gruppen starter sitt arbeid som skal spisse seg mot
sosiale medier, info, hjemmeside, videosnutter m.m. Gruppen
ledes av Solveig B. Ommedal.
25. mai skal det være et møte om Awana søndagsskole. Det
skal vurderes om dette er et opplegg vi kan ta i bruk i
Misjonssalen.
Svein Anton informerte om permitteringer: han og
forsamlingsarbeider var tilbake i sine stillinger i 30 % hver f.o.m
27 april. (Forsamlingsleder er ansatt 50 % og
forsamlingsarbeider 70 %).

Møter, aktiviteter og annet i koronavirus-tider
Hovedleder for MPG deltok på denne delen via web.
Frem til 15 juni har styret vedtatt følgende:
To voksenmøter som vil bli arrangert på kveldstid i ukedager med
nattverd. MPG har ansvaret for disse møtene.
To søndager med søndagsskole. MPG og søndagsskolen har dialog
rundt ansvarsområdet for søndagsskole møtene.
To nettmøter som blir laget av egen gruppe som utførte nettmøtene i
påsken.
På de fysiske møtene er det en grense på 50 personer, det vil være
påmelding i forkant. Mer informasjon om påmelding kommer. Tweens
har samling ute under søndagsskole møtene, det er da en grense på
20 personer. Det oppfordres til at kun én forelder/voksen følger barna
fra samme familie til søndagsskole møtene slik at flest mulig barn kan
delta. Gjeldende smitteregler skal følges. NLM har utarbeidet en
smittevernveileder for felleskap i NLM.
Sverre kontakter hovedledere for møtevert og hus styret for
planlegging og gjennomføring av smittevernregler, og den praktiske
gjennomføringen av dette.
Søndagene 21. og 28. juni vil det være fysiske møter i Misjonssalen.
MPG vil videre ta en avgjørelse om møter i sommer.

24/20

NLMs normallover for forsamlinger
Hovedledelsen i NLM utarbeider ny normallover for forsamlinger og
ønsker innspill før den blir vedtatt. Styret gikk gjennom dokumentet og
stiller seg bak det.

25/20

Styremedlemmer - oppfølgingsansvar overfor avdelinger i MS
Sak utsatt

MPG
Søndagsskole
Gruppen for
nettmøtene

Sverre
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26/20

Årsmøtet
- Evaluering, oppfølging
Sak utsatt

27/20

Budsjett 2020
Sverre gikk igjennom budsjett oppsatt av Reidun Edland. Styret vedtok
enstemmig å godkjenne budsjettet. Det blir lagt ut en forenklet versjon Svein Anton/
Morris
av budsjettet på MS sin hjemmeside. Budsjettet blir sendt over til
regionen.

28/20

Eventuelt
- Endelig avgjørelse for Julemessen gjøres på neste styremøte.
- Skal finne en dato for aktivitet/utflukt for forsamlingen til høsten
på neste styremøte.
- Tidligere hadde Misjonssalen én ansatt, mens nå er det en
stab. Styret skal derfor se nærmere på hvilke forhold det skal
være mellom ansatte og styret.
- Utvalg for by- og samfunnsutvikling godkjente i møte 6. mai
detaljreguleringen og videre planer for den gamle
brannstasjonen. Nå ventes det på endelig godkjenning/salg i
kommunestyret mandag 25. mai.
- Se B-referat.
Neste styremøte blir onsdag 17. juni kl. 18:30 – 22:00. Sted ikke
bestemt for møtet.

