
 

 

 

Referat fra styremøte  

Misjonssalen Sandnes 

(A-referat) 
  

 
 

 
Til stede: Morris Kjølleberg, Helga Røyland, Elisabeth Gausland, Steinar 
Reilstad, Kjersti Vingen Froment, Ingebjørg Helle, Bjørg Topnes og Svein Anton 
Hansen 
 
Dato:04.01.2022   Tid: 18:30 – 22:00 
 

 
 

Sted: Zoom  
 

Forfall: Ingen  

 
Åpningsord ved Steinar. 

 

Saksliste og innkalling ble godkjent 
Saksnr. Agenda Oppfølging 

01/22 Godkjenning av referater fra 14.12.21 + oppfølgingssaker 

124/21 – Informasjon om bygging av bensinstasjon - Circle K 

Det er gitt tillatelse til byggeselskapet om å få disponere konferanserom 1 i 

1. etg i byggeperioden. 

 

Info 

114/21 
Utsatt 
fra 
14.12 

Strategidag 9. november 

 

Tema 1- lederoppfølging:  

Styret vedtar:  

Det opprettes ei oppfølgingsgruppe for mellomledere, kalt LOG. Gruppa vil 
fra starten bestå av fire personer, men kan justeres ved behov. Det 
tilligger styret å utnevne nye og skifte ut medlemmer i samråd med 
gruppa selv, og å sørge for variasjon i sammensetningen. Gruppas 
hovedoppgave er å følge opp og støtte ledere av faste grupper i 
forsamlinga slik at de opplever seg sett, hørt og verdsatt. LOG ber for og 
har halvårlige samtaler med den enkelte mellomleder, og gjennomfører 
fellessamlinger med dem.  

LOG selv har jevnlige samlinger med oppstart i første kvartal 2022. LOG 
rapporterer til styret, og har samtale med styret 1-2 ganger årlig. 
Forsamlingsutvikler får det som en del av sin instruks å være medlem av 
LOG.  

Kontakten mellom mellomledere og kontaktperson i styret opprettholdes, 
særlig i økonomiske spørsmål. 

Fra januar 2022 består gruppa av Elisabeth Gausland, Anders Noraberg, 
Kjersti Eiane og Dag Lindefjeld.  

Tema 2- Hvordan ta imot nye 
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Styret er svært glad for at vi har en god og imøtekommende kultur i 
Misjonssalen som vi ønsker å fortsette med. Dette er viktig at alle 
medlemmer har fokus på dette og det vil jevnlig blir tatt opp på 
medlemsmøtene. Styret har spurt Solveig Ommedal, som har takket ja, til 
å opprette en gruppe som har et spesielt ansvar for å opprettholde og 
videreutvikle den gode kulturen i menigheten. Eksempler på oppgaver 
som gruppen kan være initiativtakere for:  

● Infobord 
● tolketjeneste 
● generasjonsmiddager 
● lavterskeltilbud.  

 
Kontaktperson fra styret blir: Kjersti Froment. Hun tar kontakt med 
Solveig.  
 

Tema 3- Ungdomsarbeid og «Å ta vare på medlemmene»  

 

Checkpoint: 

Styret har satt opp mål for frekvensen på Checkpoint fremover. Dette er 

ikke et krav, og avhenger av at gruppen får flere ledere. Målene er:  

● Checkpoint annenhver fredag fra høsten 2022 

● Checkpoint hver fredag fra våren 2023.  

 

Yngres: 

Styret arbeider videre med å finne en hjelpeleder.  

  

Steinar har søkt om penger fra frifondmidler for å opprette et 

lavterskeltilbud for en bueskyttergruppe som blir en undergruppe av 

Yngres. Opplegget vil være bueskyting i gymsalen med et lite ord for 

kvelden. Dette vil være en gruppe for 10-12 stk hver kveld. De 15.000 kr 

som han har fått vil bli brukt på et par buer, blink og et teppe som beskytter 

veggen bak blinkene. Styret tar ikke et vedtak på dette i dag, men tar det 

med videre til neste styremøte. Steinar lager et skriv der han sier litt mer 

om hvordan han har tenkt at denne klubben skal være og om økonomien. 

 

Diakoni: 

Styret ønsker å utvikle diakonigruppa til å innebære mer enn den gjør i 

dag. Diakonigruppa ønsker å være med i prosessen i utviklingen av 

diakonigruppa. 

Svein Anton kaller inn til fellesmøte med diakonigruppa og bønnegruppa.  

 

122/21 
Utsatt 
fra 
14.12 

Møteplan:  

Evaluering av julemessen: 

 
 
Helga og 
Elisabeth 
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Elisabeth og Helga lager et skriv med en evaluering av julemessen på 

vegne av julemessekomiteen til neste styremøte.  

  

Våren 2022: 

Se egen møteplan for søndagsmøter.  

09.01. – årskavalkade og en andakt blir lagt ut på Misjonssalen sine 

nettsider.  

16.01. - første fysiske møte. 5 parallelle møter i 5 forskjellige rom. Se eget 

skriv om hvordan dette skal gjøres i praksis. 

Årsmøte 23. februar 

Felleskapskonferansen – styret, LOG og mellomledere er invitert.   

 

Møteforespørsel fra Ordet & Israel: 

Misjonssalen har fått en møteforespørsel fra Ordet og Israel.  

Styret foreslår at de kan komme på et onsdagsmøte høsten 2022.  

 

Medlemsmøte:   

Forslag fra styret er at en informerer litt på hvert søndagsmøte om det en 

ønsket å ta opp på medlemsmøtet som skulle har vært 9.januar. Det vil bli 

tatt opp 1-2 saker per møte. Dette vil gjelde 16., 23. januar og 2-3 møter i 

februar. Forslag til saker som vil tatt opp på møtene:  

1. Økonomi 

2. Info om bensinstasjonen.  

3. LOG og «å ta imot nye» 

4. Ungkjerkå 

Morris og Svein Anton blir enig om hva som skal tas opp på de neste 2 

møtene.  

 

 

03/22 Ledere:  

Nattverd: 

Knut Reier Indrebø har sagt ja til å være med i nattverdskomiteen.  

 

Bønnegruppa:  

Leif Thingbø har sagt ja til å være med i bønnegruppa.  

 

Husstyret/brann:  

Trenger noen handymen som kan ta seg av praktiske ting og noen som 

kan ta seg av noe papirarbeid. Brannvern vil bli en del av 

arbeidsoppgavene til denne gruppa. Det må videre vurderes om ansvar 

om utleie skal håndteres av denne gruppen.  

Lars Egil Espedal og Mathias Nødland har sagt ja til å være med i 

husstyret.  

Steinar, Morris og Svein Anton fortsetter arbeidet med å utarbeide denne 

gruppen. 
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Se også B-referat for mer punkter for denne saken.  

 

04/22 Ansatte-stilling 

Elisabeth og Svein Anton har begynt på å utarbeide en arbeidsbeskrivelse 

for barne- og ungdomsarbeider + forsamlingsutvikler  som følge av ny 

omstrukturering av Misjonssambandet SørVest. De lager klart et endelig 

forslag til arbeidsbeskrivelse som vedtas på neste styremøte.  

 

Morris og Kjersti blir med Svein Anton når oppgavelisten for 

administrasjonslederstillingen skal bli utarbeidet. 

 

 
Elisabeth 
og Svein 
Anton 
 
Morris, 
Kjersti og 
Svein 
Anton 

119/21 
Utsatt 
fra 
14.12 

LLB-gruppa: 

Etter at vi flyttet til Sandnesporten har det blitt mye nytt utstyr og flere 

arbeidsoppgaver som faller på denne gruppen. Det har derfor blitt avtalt at 

ansvaret for LLB blir fordelt mellom 3 personer:  

En har ansvar for å sette opp plan for teknikere på møter og for å finne nye 

teknikere.   

En har ansvar for opplæring.  

En har ansvar for utstyret, lister, merking, ettersyn og det å melde ifra om 

noe må kjøpes inn etc.  

Flere har meldt seg til å ta mer ansvar, men gruppen trenger nå å 

strukturere ansvarsfordelingen.  

 

Svein Anton og Morris tar et møte med Geir Egil om LLB-gruppa ut i fra 

samtalene fra Misjonssalen sitt styremøte 04.01. 

 

 
 
 

05/22 FL hjørne 

Det har vært et “intenst” halvår for Svein Anton høsten 2021, så føler ikke 

at han har fått gjort alt han ønsker han skulle fått gjort. Håper at våren 

2022 blir noe roligere. Prioriteringer for våren er:  

● Treffe og besøke nye folk i menigheten.  

● Åndelig påfyll.  

Ønsker forbønn for arbeidet hans i 2022.   

 

 

06/21 MS Styret  

Styremøter for våren 2022:  

● 24. januar 

● 14. mars – dette blir første styremøte med nytt styre.  

 

Det må også settes opp et møte med MPG ang fellesmøte 2022.  

 

 

07/22 Økonomi  
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Rettelse: det var 200.000 kr igjen av lånet til Sandnesporten og ikke 

100.000 kr som ble sagt på forrige styremøte.  

Vi fikk inn 108.000 kr på «Gi en julegaveaksjonen» 

Spør Reidun om det er mulig å få vite antallet på givere (ikke navn). 

Morris snakker med Arnt Ove Berg og blir enig om de siste 50.000 som 

ikke har blitt betalt tilbake som avtalt.   

 

 
 
Morris 
 

08/22 Fellesskap 22 

Misjonssambandet arrangerer konferansen Fellesskap 22 11.-13.mars.  

Styret ønsker at flere fra Misjonssalen skal reise på dette arrangementet 

og har derfor vedtatt at det settes av 30 000 kr i 2022-budsjettet til å 

sponse reise og påmeldingsavgift.  

De som ønsker å melde seg på vil få dekket 1000 kr til reise og 700 kr til 

påmeldingsavgiften.  

 

Det har tidligere år blitt satt av 23.000 kr til denne posten i budsjettet.  

 

Info 

09/22 Årsmelding:  

De fleste har kommet sine bidrag til årsmeldingen og Kjersti vil sende en 

purremelding på de som ikke har sendt inn sitt bidrag enda. Kjersti vil 

sende ut e-post til styret når dokumentet er klart for gjennomlesing. 

Årsmeldingen må være klar for utsending 2. februar.    

 

Kjersti 

 


