
Referat fra styremøte
Misjonssalen Sandnes

(A -referat)

Tilstede: Morris Kjølleberg, Helga Røyland, Elisabeth Gausland, , Kjersti
Vingen Froment, Ingebjørg Helle, Bjørg Topnes og Svein Anton Hansen

Dato: 14.12.2021 Tid: 18:30 – 22:00

Sted: Zoom

Forfall: Steinar Reilstad

Morris åpnet med noen tanker/andakt ut fra Romerne 9:10, deretter bønn

Saksliste og innkalling ble godkjent og Ingebjørg ble trukket som stemmeberetting for møtet.
Saksnr. Agenda Oppfølging

112/21 Godkjenning av referater fra 19.10.21 + oppfølgingssaker

100/21 Dåp i Misjonssalen
Svein Anton har sendt inn listen med navn på døpere til
Misjonssambandet SørVest.

103/21 Eventuelt – Konsert med Solveig Leithaug
Fin konsert med oppmøte på ca 90 stk

Info

113/21 Nye korona retningslinjer - hva gjør vi nå?
Konserten med Seven-jentene 19.desember er avlyst.
Prøver å få til noe digitalt for møtet 24.desember og 9. januar.
Svein Anton snakker med MPG, Sveinung og Elisabeth Berg for å få
ang møtene.

Medlemsmøtet blir flyttet til en dag i de 2 siste ukene i januar. Da har
vi litt bedre tid til å bli enig om hvordan møtet skal gjennomføres. Det
blir uansett satt opp medlemsmøte enten fysisk eller digitalt.

Vi må også tenke lenger enn til 12.januar ettersom det fort kan bli
restriksjoner over lengre tid Enten digitalt eller oppdelt i flere rom.

Svein Anton

114/21 Strategidag 9. november
Denne saken blir flyttet til neste styremøte 4.januar.

Info

115/21 Ledere:
Anders Noraberg går inn som midlertidig leder for Checkpoint fra
høsten 2022 inntil vi finner en som kan ta over rollen fast. Info
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Husstyret/brann
Steinar har jobbet med struktur på husstyret og styret gir han videre
mandat til å opprette husstyret sammen med SAH og Morris

For resterende grupper se B-referat.

Steinar

116/21 Ansatte-stilling:
Styret ønsker på nyåret å søke om opprettelse av en  30% stilling som
administrasjonsleder.

Det søkes om at Noraberg sAnders in  20% prosjektstilling som
forsamlingsutvikler skal blir en fast stilling eventuelt forlenges.

Svein Anton og Elisabeth fortsetter arbeidet med stillingsbeskrivelsen
og Morris og Kjersti lager en liste over punkter på arbeidsoppgaver
som kan inngå i administrasjonslederrollen.

I januar vil Svein Anton overta  personalansvaret for Anders og fungere
som nærmeste leder som følge av ny organisering fra
Misjonssambandet SørVest.

Svein Anton,
Elisabeth,
Kjersti og
Morris

Info

117/21 Økonomi:
Misjonssalen mangler ca. 100 000kr for å kunne betale tilbake lånet til
Sandnesporten innen 31.12.
Styret vedtok det blir startet en «Gi en Julegave til Misjonssalen»
kampanje nå før jul.

Det har også dette året vært en god vekst i faste givere noe som er
veldig positivt.

Morris

118/21 Utleiereglement – priser
Endrer prisen slik at prisen for spisesal og møteplass blir lik – leie for
hel dag 3000kr.
Pris på leie av gymsal endres til 500 kr per gang
Fast leie vil få justerte priser

Morris oppdaterer prislisten.

Morris

119/21 LLB Gruppa
Utsetter dette til neste møte når Steinar til stede.

Info

120/21 FL hjørne
Denne saken utgikk.

Info

121/21 MS styret Info
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Neste styremøte er satt opp 04.01.22. På dette møtet vil
styremøteplanen for våren 2022 avklart

122/21 Møteplan
Dette punktet ble utsatt til neste styremøte i januar.

Info

123/21 Kaffe/vaffelservering i Møteplassen ifm Gjenbruken?
Morris har hatt møte med styreleder i Gjenbruken, Alf Gerhard Dirdal,
og et møte med representanter for alle NLM leietakere på bygget
samt repr. fra Gjenbruken sentralt (Hamar) for å diskutere muligheter
og alternativer for samhandling med Gjenbruken og spesielt med
tanke på treffpunkt med kaffe/vaffelservering. I forhold til størrelsen på
butikken har ikke Gjenbruken nok frivillige, det er bl.a. derfor ekstra
utfordrende å sette av folk til egen kaffekrok. Misjonssalen må derfor
se på om det er måter vi kan engasjere frivillige til å samhandle med
Gjenbruken på denne delen.

Info

124/21 Informasjon om bygging av bensinstasjon - Circle K
Ole Lindefjell og Arnt Ove Berg deltok på møte for å gi en status på
byggingen av bensinstasjonen. Det ble vist en animasjon og tegninger
av prosjektet.

Byggingen vil starte opp 3.januar og vil være ferdig i slutten av mars.
Det vil til tider være store gravehull på parkeringsplassen. Da må folk
fra Misjonssalen parkere på baksiden av bygget slik at gjenbruken får
1. prioritet på p-plassene foran bygget. Hovedinngangen vil alltid være
åpen.
Når bensinstasjonen er ferdig vil det være mulig for Misjonssalen sine
medlemmer å få et kundekort på stasjonen som gir rabatterte priser
på drivstoff.

Info

125/21 Eventuelt
Oppstart/informasjon årsmelding:
Kjersti sender ut e-post til alle grupper i Misjonssalen slik vi kan
begynne å hente inn innspill som skal være med i årsmeldingen.

Kjersti


