
 
 

 
Referat fra styremøte  
Misjonssalen Sandnes 

A-referat 
 

 
  

 
Tilstede: Helga Røyland, Morris Kjølleberg, Randa Granberg, Sverre Soleng, 
Svein Anton Hansen, Solfrid Fosse Helle og Solveig B. Ommedal. 
 
Dato: 10.09.2020   Tid: 18:30 – 22:00 
 

 
 

Sted: Solfrid Helle, Lundegeilen 13   
 

Forfall: Camilla V. Gilje  
 
Morris åpnet med noen tanker ut fra Fil. 4, 4-7. Godt å vite og stole på at vi ikke trenger å 
bekymre oss for noe. Avsluttet med bønn. 
 
Saksliste og innkalling ble godkjent 

Saksnr. Agenda Oppfølging 

54/20 Godkjenning av referater fra 17.08.20 + oppfølgingssaker 
- 2 og 3 vara ble kalt inn på kort varsel i forkant av styremøtet. 

Ingen av dem kunne møte.  
- NLM har oppdatert sine smittevern anbefalinger. Sverre har 

skrevet en for Misjonssalen. Sender til mellomleder i MPG, 
møtevert og hus styret.  

- Flaggstang – det gis beskjed om det til Sandnesporten på 
neste møte. 

- Se B-referat.  
 

 
 
 
 
Sverre 
 

55/20 Siden sist: 
- Vellykket samlingsfest. Fått positive tilbakemeldinger. 

Utfordrende med smittevern når det er større 
arrangementer. 

- Møtevertene har gjort en god jobb mtp smitteverntiltak. 
Prioriteringen er registrering og å vise folk hvor de skal 
sitte.  

- Det er bestemt å ikke dele ut kaffe før møtet, men folk 
som er kjente i bygget går noen ganger og tar kaffe selv på 
kjøkkenet. Det blir da en forskjell mellom nye og 
gamle/kjente folk.  

- Kirkekaffe etter møtet må vurderes om det skal sluttes 
med hvis smitte tallene øker. Per d.d fortsetter vi med kaffe 
og twist. Twist bør ikke ligge i små skåler. Kjekt om det er 
noe innpakket snop til barna. Kan være to køer for kaffe. 
Enten så skjenkes kaffe av kjøkkenansvarlig, eller så 
spriter folk seg først. Helga følger dette opp med Bjørg.  

- Yngres (som nå bare har to ledere), Jubel, Loftet og 
Søndagsskolen har startet opp igjen etter sommeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helga 
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- Det er ikke nok ledere til å drive søndagsskolen. 

Tweens har tilbud utenfor bygget med påmelding. 
Tårnagentene har påmelding med maks 20 stk og to 
ledere. Gullivergjengen får ikke tilbud, men tegnebord i 
side salen. Styret, sammen med søndagsskolen, skal 
jobbe for å skaffe flere ledere. 

- Var 53 påmeldte på forsamlings dag - bilrebus.  
- Se B-referat.  

 
25/20 Styremedlemmer – oppfølgingsansvar grupper 

Sak utsatt. 
 
 
 
 

26/20 Årsmøtet – evaluering 
Sak utsatt.  

 
 
 

22/20 Økonomisk støtte, lavinntektsfamilier 
- Viser til skriv fra Solveig til styre. Greit å tenke fremtidig og 

ha et skriv/vedtak klart til den dagen det trengs.  
- Styret vedtar å opprette et hjelpefond på 10 000 som blir 

satt av i budsjettet. Hjelpefondet skal være til lavinntekts 
familier som blir hindret, eller ikke deltar, på arrangement 
knyttet til menighet pga. økonomiske mangler. Dette kan 
også være små beløp. 

- Stab utarbeider forslag for rutiner og prosedyrer for 
hjelpefondet til neste styremøte. Må ha noen kriterier, noen 
punkter som en kan vurdere ut i fra.  

- Forklarer dette på årsmøtet med kriteriene klare.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svein Anton, 
Solveig 

50/20 Planning Center 
- Møteledere og enkelte fra ulike tjenestegrupper har prøvd 

Planning Center ut en stund. Positive tilbakemeldinger. Det 
er et bra verktøy som kan gi god effekt når alle 
tjenestegrupper tar det i bruk. Målet på sikt er å ta dette i 
bruk i Sandnesporten. 

- Vi har betalt for en modul som tillater 25 brukere. Utsetter å 
kjøpe mer, men makser med antall vi nå har tilgang til.  

- Solveig rydder i de som har tilgang pdd, og lager en 
opptrappingsplan for hvilke roller i tjenestegruppene som 
skal prioriteres først for å være med, før hun går ut i 
foreldrepermisjon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solveig 

51/20 Medlemsmøte, etter et søndagsmøte 
Sak utsatt. 
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52/20 GF-21, kandidater til HS ++ 

- GF er flyttet til 2022. Saken utsettes. Kan fortsatt tenke på 
navn.  

 
Alle 

56/20 
 

Forsamlingsleders hjørne 
- INFO gruppa jobber med hjemmeside og logo. Gruppa 

kan kontakte NLM sentralt for å få tilbakemelding/hjelp fra 
noen profesjonelle med utarbeidelse av logo.  

- Medlemmer kan sende inn navneforslag, eller hvorfor vi 
skal beholde Misjonssalen, innen 1. oktober. Infogruppen 
lager en innstilling til styret før styremøte 21. oktober. 
Styret tar det videre. Evnt. navneendring må vedtas i et 
årsmøte med simpelt flertall.  

- Diakonigruppen har hatt sitt første møte. Ønsker et møte 
med styre om hvordan det bør være når en fra 
minoritetsgruppe tar kontakt – linken inn til Misjonssalen.  

- MPG har hatt en samling hvor de har snakket om 
utviklingen av møter. Det jobbes for å ha mellomleder 
samling hvor tankene til MPG kan utvikles videre. Med 
mellomleder samling kan man se til i sammenheng og se 
på hele prosess rekken til et møte.  

- Det mangler møteledere, gruppen er nå på fire personer. 
Styret tenker på aktuelle navn til neste styremøte.  

- Den 11. oktober skal Svein Anton tale inn på film og vise 
filmen digitalt. Det er skolens høstferie, ikke satt opp 
søndagsskolen. Mangler møteleder til dette møtet. Det 
besluttes derfor å ikke ha fysisk møte i Misjonssalen denne 
datoen, men at alt streames digitalt.  

- Se B-referat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 

57/20 Sandnesporten 
- Det skal være et oppfølgingsmøte med Sandnesporten 

etter fellesmøte 12.08.20. Noen fra styret stiller. 
- Innsamlingskomite består nå av Sondre og Sverre, trenger 

flere i komiteen. Navn spilles inn til Sverre.  
- Vedtas at en kollekt i måneden går direkte til 

innsamlingsaksjonen som går til inventar i Sandnesporten.  
- Åpner for sponsing fra bedrifter på våre nettsider.  
- En konto i SR Bank med navn Ungdomsarbeid SPOR har 

31 058,- på bok. Må finne ut hvor de er fra for så 
bestemme hva de skal brukes til.  

- Se B-referat.  
 

 

58/20 OROMO-gruppen  
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- Morris og Svein Anton har hatt møte med Paul Odeh og 

Mons Gunnar fra IKF om Oromo skal meldes inn i 
Misjonssalen og at Svein Anton blir deres åndelige leder. 
De har selv et ektepar som er drivkrefter og fungerende 
ledere. Vi har fått et forslag med vedtekter og lover for 
Oromo gruppen.  

- Se B-referat. 

 
 
 
 
 
 
Svein Anton  

59/20 Vikar for forsamlingsarbeider/utvikler 
- Solveig går ut i foreldrepermisjon 1. desember. Er for tiden 

delvis sykemeldt og jobber ca. 30% med hovedfokus på 
forsamlingsutvikling. Vikarstillingen lyses ut 11.09.20 med 
søknadsfrist til 01.10.20.  

- Se B-referat. 
 

 

60/20 Eventuelt 
- Sverre, Svein Anton, Morris og Solveig skriver en 

konkretisering av hva vårt overordnet mål bør være og 
hvor hovedfokuset til Misjonssalen skal ligge (ref. sak 
45/20). 

- Julemessen: Bjørnar og Helga er i komiteen. Andre 
navneforslag er enda ikke spurt. Loddbøker er klart. Tas 
opp igjen på neste styremøte om status og gjennomføring. 
Må ha flere folk i komiteen. Helga snakker med Johs 
Reilstad. 

- Neste styremøte 23.09.20 kl. 18:30 i Misjonssalen. 
  

 
Sverre, Morris, 
Svein Anton, 
Solveig 
 
 
 
 
 
Helga 

 

 


