
Referat fra styremøte
Misjonssalen Sandnes

(A -referat)

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

Dato: 01.02.2022   Tid: 18:30 – 22:00

Sted: Misjonssalen/ Sandnesporten

Forfall: Elisabeth Gausland

Kjersti åpnet med med noen tanker ut fra 1.mosebok 12:2-3, deretter bønn

Saksliste og innkalling ble godkjent. Bjørg hadde ved dette styremøte stemmerett.
Saksnr. Agenda Oppfølging

10/22 Godkjenning  av referater fra 04.01.22 + oppfølgingssaker
114/21 Vedtak fra fra strategidag
Hvordan ta i mot nye:
Kjersti har snakket med Solveig og hun har sagt ja til å begynne med
dette arbeidet. Ønsker i første omgang opprette en gruppe med folk
som kan tenke seg å være med i denne tjenestegruppen. Tar også
kontakt med Rolf for å bli enig om grensesnitt mellom møteverter og
denne nye tjenestegruppa.

Å ta vare på medlemmer:
Fellesmøte med bønnegruppa, diakonigruppa og Svein Anton Hansen
er satt opp 16.februar.

Info

11/21 Årsmelding 2021

Styret leste og reviderte årsmeldingen. Årsmeldingen blir signert
03.02.22.

Info

12/21 Regnskap 2021
Reidun Edland gikk igjennom årsregnskapet. Styret godkjente
regnskapet og regnskapet vil bli sendt ut sammen med årsmeldingen.

Info

13/21 Årsmøte 23.februar kl 19.00:
Mat - Det blir servert kaffe i gangen før årsmøte starter. Etter møte blir
det servert kaffemat og påsmurt som medlemmer selv tar med.
Svein Anton spiller piano
Steinar ordner folk på lyd og bilde
Kjersti ønsker velkommen.
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Svein Anton spør Elisabeth om hun kan ordne blomster til de som går
ut av styret.
Program for kvelden er:

1. Ønsker velkommen og konstituerer møtet - Morris Kjølleberg
2. Godkjenning av årsmelding - Kjersti Froment
3. Godkjenning av regnskap - Reidun Edland
4. Valg - valgnemda
5. Info fra styret
6. Økonomi
7. Samtale om arbeidet

Ordstyrer på årsmøtet blir Sverre Soleng
Referenter blir Bjørg Topnes og Solfrid Helle
Signering av protokoll blir utført av: Dag Lindefjell og Kari Sandve.

14/21 Økonomi:
Misjonssalen sliter med likviditeten og det har derfor blitt sett på
muligheten til å ta opp lån eller kassekreditt for å dekke utgiftene som
kommer fortløpende.  De fire mulighetene som har blitt undersøkt er:

1. Lån i egen bank (Sandnes sparebank)
2. Kassekreditt i Sandnes Sparebank
3. Kassekreditt gjennom Misjonssambandet i Sparebank Sør
4. Private lån fra medlemmer i Misjonssalen.

Sandnes Sparebank krever kausjon for å ta opp lån/kassekreditt og
siden Misjonssalen ikke har noe å kausjonere vedtok styret at vi ikke
går videre med dette.
Styret vedtar at det blir spurt på årsmøte om det er medlemmer som
kan tenke seg å gi private lån til Misjonssalen. Dersom det ikke
kommer inn nok penger gjennom private lån søkes det, om mulig,
kassekreditt gjennom Misjonssambandet i Sparebank Sør.
Forslag til lån/kassekreditt er 200.000kr.

Det må opprettes en egen gruppe som ser på inntjeningsmulighetene
for Misjonssalen for 2022.

Styret går igjennom forslag til budsjett for 2022 på neste styremøte.

15/21 LLB
Se B-referat

16/21 Ansatte-stilling:
Saken utsettes til neste styremøte
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17/21 FL hjørne:
Saken utsettes til neste styremøte

18/22 Bueskytterklubb i MS?
Saken utsettes til neste styremøte

19/22 Eventuelt
Det var ingen saker på eventuelt


