
Referat fra styremøte
Misjonssalen Sandnes

(A -referat)

Tilstede: Morris Kjølleberg, Elisabeth Gausland, Steinar Reilstad (på link),
Kjersti Vingen Froment, Ingebjørg Helle, Gunnar Aardalsbakke, Kristine
Tungland og Svein Anton Hansen

Dato: 14.03.2022   Tid: 18:30 – 22:00

Sted: Misjonssalen/ Sandnesporten

Forfall: Ingen

Svein Anton åpnet med med noen tanker/andakt ut fra 1.Kor. 12, 4-7 deretter bønn

Saksliste og innkalling ble godkjent
Saksnr. Agenda Oppfølging

20/22 Godkjenning  av referater fra 01.02.21 + oppfølgingssaker
Mindre endringer ble gjort til referatet og ble deretter godkjent

info

21/22 Info om arbeidet i styret
Svein Anton gikk gjennom lovene for Misjonssalen Sandnes.
Morris gikk igjennom styreregler fra 2021. Ingen umiddelbare
kommentarer. Regler vil bli vedtatt på neste styremøte.
Gikk igjennom kontaktpersonlisten for de forskjellige komiteene. Hvem
som blir kontaktperson for de enkelte komiteene vedtas på neste
styremøte.

info

22/22 Konstituering

Følgende styreverv ble valgt ved akklamasjon:
Styreleder: Morris Kjølleberg
Nestleder: Steinar Reilstad
Sekretær: Kjersti Froment

Det ble foreslått at  2.varamedlem stiller fast på styremøtene slik det
ble gjort i 2021. Kristine stiller seg positiv til dette.

Ved neste årsmøte bør det foreslås at styret skal økes til 6 faste
styremedlemmer.

Info

23/22 Årsmøtet 23. februar:
Styret gikk gjennom protokollen fra årsmøtet.

Sak 4: Valg
Alle
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Før selve årsmøtet var det kun 3 stk som stilte til valg.
Da det ble vedtatt at en gikk for eget varavalg meldte 5 stk seg til
dette. Styret og valgnemda må se videre på hvorfor det er slik, og at
en ved neste årsmøte får flere kandidater som stiller til valg tidligere i
prosessen.

Sak 5: Info fra styret
Det var en bra gjennomgang av punktene som styret hadde blitt enige
om at skulle tas opp på møtet.

Sak 6: Økonomi
Det ble samlet inn 108.450kr som en respons til presentasjonen av
likviditeten som ble lagt fram på årsmøtet.

Sak 7: Samtale om arbeidet
Tar en gjennomgang av disse punktene på neste styremøte slik at
styret får lest gjennom alle punktene som ble tatt opp av
medlemmene.

24/22 Økonomi

Status, likviditet:
Har ikke fått ny status for styremøtet, men har for øyeblikket nok
penger på konto til å dekke utgifter. Holder litt igjen på siste
månedsleie til Sandnesporten for eventuelle uforutsette kostnader.

Fakturagodkjenning:
Styret vedtar at Steinar godkjenner fakturaer.

Kollekt fra søndagsmøtet 05.03.22:
Det ble bestemt at kollekten fra møtet 05.03.22 skal gå til nødhjelp i
Ukraina.
Styret vedtar at pengene skal gis til KPK Flyktninghjelp.

Budsjett 2022:
Gikk gjennom forslag til budsjett som er satt opp for 2022. Se eget
vedlegg. Slik som det er satt opp vil Misjonssalen får et overskudd på
29.752kr. Dette er et nøkternt budsjett hvor det for eksempel ikke er
lagt opp til vekst i fordelt givertjeneste. Samtidig er det ikke satt opp
utgifter til arrangementer som barnas superhelg, Åpen dag i
Misjonssalen osv.

Info
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I tillegg til det som er satt opp legges det til en kostnad på 9000 kr for
komiteutgifter. For eksempel mat på LOG møter og Ny i Misjonssalen
arrangement. Utgifter for reparasjoner og vedlikehold ble også justert
opp til 8000 kr.

Etter justeringer blir budsjettert overskudd kr. 20 752,-

Det bør opprettes en gruppe som ser på flere inntjeningsmuligheter
slik at vi kan styrke likviditeten vår.

Styret ønsker også å være åpen med forsamlingen at vi er åpen for at
medlemmer kan arrangere både inntektsgivende og utgiftsskapende
arrangementer, men at ikke alt trenger å være arrangert av styret.

16/22 Ansatte stilling
Saken utsettes til neste styremøte

17/21 FL Hjørne
Bønn/diakoni - fellesmøte:
Fin samling der de så på oppgaver som overlapper og nye oppgaver
gruppene kan ta på seg.
En oppgave som ligger på bønnegruppen, er tilbud om samtale og
bønn.
Leif Thingbø, Vigdis Hadland og Svein Anton Hansen skal jobbe
videre med å starte opp med en sjelesorg-gruppe.
Snakket også om diakoni på møtet, spesielt om hvordan en kan ta
vare på innvandrere.

Samtaler:
Svein Anton har brukt mye tid på samtaler med både nye og gamle
medlemmer og vil fortsette med dette videre denne våren

Hjertestarterkurs:
Svein Anton og Anders deltok på hjertestarterkurs. Veldig bra innsats
av Eirik Tungland og Terje Myrstad.

Forsamlingsarbeidere landsplan:
Ledere i menigheter i byen har flere samlinger i løpet av året. Et av
temaene som ble tatt opp på dette møtet var småfellesskap. Svein
Anton ønsker å videre se på hvordan småfellesskapet i Misjonssalen
er.

Bønneemner fra Svein Anton:
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Bønn for samtaler han skal ha i nærmeste fremtid.
Gi takk for at det roer seg med komitemøter fremover

18/22 Bueskytterklubben i MS?
Saken utsettes til neste styremøte.

25/22 Møteplan framover

Det ligger et eget excel ark på Misjonssalen sin nettside med oversikt
over søndagsmøtene.
Det er tydelig at det kommer færre på møter i ferier og når det ikke er
ungkjerkå.
Teamet «En tid til å..» vil vare frem til mai.
Det er satt opp forsamlingstur til sommeren. Styret gir ansvaret videre
til Anders til å arrangere denne turen og kan delegere arbeidet videre
hvis han ønsker. Detaljer rundt turen trenger ikke å gå via styret.
Neste medlemsmøte  blir satt opp 24.04.22.

26/22 Møtedatoer for MS styret

Styremøter for våren 2022 blir:

28. mars
04.mai
01.juni
15.august
Møtene blir klokken 18.30

27/22 GF 2022 - Utsending

Styret vedtar at Morris er utsending for forsamlingen og at det
informeres på søndagsmøtet at lag og foreninger oppfordres til å
sende et mandat så kan de gjøre dette ved å registrere seg selv på
Misjonssambandet sine nettsider. Dersom lag og foreninger ikke har
en aktuell kandidat kan de sende en representant slik at vi stiller sterkt
på GF.

Svein Anton informerer også om dette i fellesmailen.

Info

Svein Anton

28/22 Regionmøtet 2022

Styret har blitt spurt om å komme med forslag til kandidater til
regionstyret, Barne og Ungdomsrådet og valgnemnda.
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Se B-referat for forslag til kandidater fra styret.

29/22 Eventuelt

Julemesse eller høstmesse – hva bør vi arrangere? Elisabeth snakker
med de som er interessert i å arrangere høstmesse og med Helga om
julemesse og tanker rundt dette. Elisabeth har og også med seg
evalueringen fra julemessen 2021 på neste styremøte.

Misjonssalen prøver å få til et førstehjelpskurs for ledere i komiteer og
lag, tenker spesielt for de som driver med barne- og ungdomsarbeid i
Misjonssalen

Et ønske fra styret om en digital møtefolder.  Svein Anton ser videre
på dette sammen med infogruppa.

Styret støtter de tre kandidatene som har sagt seg villig til å stille til
gjenvalg i styret til Sandnesporten. Styret ønsker å bli informert om når
Sandnesporten skal ha årsmøtet og at styret til neste år kan komme
med egne forslag på hvem som skal representere Misjonssalen i styret
til Sandnesporten.

Elisabeth

Morris Kjølleberg

Steinar Reilstad

Kjersti Froment

Ingebjørg Helle

Elisabeth Gausland


