
Referat fra styremøte
Misjonssalen Sandnes

(A -referat)

Tilstede: Morris Kjølleberg, Elisabeth Gausland, Steinar Reilstad, Kjersti Vingen
Froment, Ingebjørg Helle (fra 19.30), Gunnar Aardalsbakke, Kristine Tungland
og Svein Anton Hansen

Dato: 12.05.2022   Tid: 18:30 – 22:00

Sted: Misjonssalen/ Sandnesporten

Forfall: Ingen

Gunnar åpnet med med noen tanker/andakt ut fra sangen Du omgir meg på alle sider ,
deretter bønn

Saksliste og innkalling ble godkjent
Saksnr. Agenda Oppfølging

43/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent se sak 59 for eventuelle saker.

Info

44/22 Godkjenning av referater fra 28.03.

34/22 -Godkjenning av styreregler 2022
Morris oppdaterer reglene og sender dem ut.

35/22- Møteplan
Det er bekreftet at Sveinung Hølmebakk holder konsert i Misjonssalen
25.september. Misjonssalen vil få 15% av konsertinntektene.

38/22 FL hjørne
Saken om eldsteråd vil ikke bli tatt opp på dette styremøtet. Denne
saken vil bli tatt opp på et senere styremøte.

39/22 Styreleders Hjørne
Gjenbrukskafeen har til nå hatt 4 treff. Gjenbruksbutikken er glad for at
dette arbeidet har kommet i gang, og responsen så langt har vært
god.

40/22- Julemesse
Følgende personer har sagt ja til å være med i julemessekomiteen:

● Bjørnar Ous
● Terje Eggebø
● Birte Walberg

Morris
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● Lars Egil Espedal
● Bjarne Meland

45/22 Samlingsfest
Se B-referat for forslag til møteledere og taler.

Møteverter, lovsangsteam og teknikere settes opp som vanlig i
søndagsmøteplanen.

Styret foreslår at en går for enten kinamat eller koldtbord for 250-300
stk som mat etter møtet. Kristine hører med Ingeborg Svenseid
hvordan de gjorde det med mat for åpningsuken.

Det vil bli tatt opp kollekt på møtet med en oppfordring om at kollekten
skal dekke kostnadene for middagen.

46/22 Ansatte-stilling:
Regionstyret har vedtatt at 20% prosjektstillingen til Anders Noraberg
skal blir en fast stilling. Anders vil derfor fra 1.august ha en 70% fast
stilling som barne- og ungdomsarbeider i Misjonssalen. Svein Anton
har revidert stillingsbeskrivelsen som ble gjennomgått på forrige
styremøte.

47/22 Sang og musikk i Misjonssalen
Sveinung Thingbø deltok på styremøtet og innledet denne saken.

Se B-referat for styrets kommentarer og vedtak.

48/22 Julemessa 2022- evaluering og status

Elisabeth gikk gjennom evalueringen fra julemessen 2021. Se eget
vedlegg.

Det er et ønske fra fjorårets komite at årets julemessekomite forespør
eksterne deltagere til neste års julemesse (talere, kor og sangkrefter
osv.) slik at dette er på plass tidlig. Hvis dette skal være tilfellet så må
medlemmer, via medlemsmøte, og styret avklare om vi går for
høstmesse eller julemesse i 2023.

Årets julemessekomite hadde første møte mandag 09.05. Det er
avklart at Kjetil og Renate Thingbø blir årets talere. Det er avtalt
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konsert med Inger Cathrine Kjølleberg på fredagen. Det vil være
billettsalg for denne konserten.

På lørdagen blir det møte klokken 11 og klokken 15. Komiteen ønsker
å utfordre Checkpoint til å være med å arrangere 15.00 møtet. Ønsker
også ha med ungdom i lovsangsteamet i løpet at helgen.

Det har også blitt satt opp flere underkomiteer for de forskjellige
arbeidsoppgaver og andre personer utover de personene som har
sagt ja til å være med i julemessekomiteen vil bli spurt om å være med
i disse underkomiteene.

Neste møte er blitt satt opp 22. august.

49/22 FL hjørne
Misjonsløp:
Styret er positiv til at vi skal arrangere dette. Tar med denne saken i
møtet som Svein Anton Hansen, Gunnar Aardalsbakke  og Sverre
Soleng skal ha.

Weekend:
Svein Anton har 2 forslag på helger for weekend. Disse datoene er
21-23 april og 10-12.juni.
Styret ønsker at vi går for 10-12.juni og hvis den ikke er ledig så blir
det 21- 23. april.

Weekenkomiteen består foreløpig av Anders Noraberg og Kristine
Tungland. Se B-referat for forslag til andre som vil bli spurt om å være
med i komiteen.

50/22 Evaluering medlemsmøtet 24.04.

Innspill fra styret fra medlemsmøtet var:

● Steinar hadde et bra innlegg som skapte gode samtaler
● vi mistet en del folk da vi gikk fra møteplasen til hovedsalen-

ved neste møte bør vi bare være på møteplassen.
● vi mistet en del barnefamilier på grunn av mangel på mat og

aktiviteter- forslaget til neste gang er at det serveres pølser
etter søndagsmøtet og at det blir satt på en film til barna under
medlemsmøtet.
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Styret vedtok at vi fortsetter med å ha medlemsmøtene på søndager
etter møte og ikke på en ukedag.

Neste medlemsmøte vil være 18.september.

51/22 MPG

MPG trenger fortsatt nye møteledere. De har et ønske om et bredere
aldersspekter blant  møtelederne. Se B-referat på forslag til
møteledere fra styret og MPG-gruppa selv.

Styret må også til neste styremøte tenke på potensielle møteledere
som kan være med å lede storsamlingene.

52/22 Valg av utsendinger til Regionårsmøtet 21.mai

Misjonssalen kan sende 3 utsendinger til årsmøtet. Misjonssalen
sender følgende:

1. Morris Kjølleberg
2. Steinar Reilstad

Se B-referat for forslag av siste utsender. Morris gis også mandat til å
finne en tredje kandidat dersom det blir behov for det.

53/22 Utstyr til gymsal for barnelek 0 - 6 år

Minigymmen har startet på torsdager og det har vært god respons så
langt. Det ble sendt en forespørsel om å få penger til utstyr til
minigymmen men komiteen ser at de for øyeblikket har nok med det
de har og derfor ikke trenger de pengene de spurte om.

Dersom det ved en senere anledning skulle vise seg at de trenger noe
mer utstyr så stiller styret seg positivt til å dekke disse kostnadene.

54/22 Fra baby til konfirmant

Svein Anton gikk igjennom dokumentet Fra baby til konfirmant som
sier noe om hvordan vi følger opp barn i Misjonssalen. Se eget
dokument.

Misjonssalen har tidligere kun dekket undervisningskostnadene (NLM
opplegget) for konfirmantundervisningen til de ungdommene som er
døpt i Misjonssalen. Styret vedtok at Misjonssalen fremover skal
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dekke undervisningskostnadene for alle medlemmer som konfirmerer
seg i Misjonssalen, selv om de ikke er døpt der.

55/22 Småfellesskap - struktur ++

Svein Anton Hansen, Anders Noraberg,Vigdis Hadland og Elisabeth
Gausland har hatt et par møter og laget en plan for hvordan
småfellesskap knyttet til Misjonssalen skal utføres. Se eget skriv.

Det viktigste er at det  til enhver tid er grupper i alle aldersgrupper som
er åpne for å ta imot nye medlemmer.

Styret snakker med Anders hvordan dette notatet skal videreformidles
til menigheten. Et alternativ er at det blir tatt opp på medlemsmøtet
eller legges ut på Misjonssalen sine nettsider.

56/22 AWANA - forespørsel om kollekt

Styret er enig i at vi fortsatt er i en oppstartsfase av AWANA og at vi
lar dette utgå denne gang.

57/22 Justering av utleieregler:

ref sak  39/22 fra forrige styremøte.

Terje Eggebø vil ta over ansvaret for håndtering og koordinering av
utleie.

Styret vedtar at en kan legge inn forespørsel for å leie rom i
Misjonssalen frem i tid, men det vil bli bekreftet først når det er et år til
utleie skal finne sted. Misjonssalen sine medlemmer vil ha fortrinnsrett
dersom flere har spurt om samme dato. (Fortrinnsretten vil ikke gjelde
ved større forespørsler, f.eks større arrangement som konferanser
og/eller leie over flere dager. Dette vil vurderes av utleiekomiteen i
samråd med administrasjonen.)

Vi må være obs på at utleie ikke tar over muligheter for menigheten til
å opprette nye initiativ og spontane arrangement. Vi må også tenke på
at vi bruker for mye av frivilligheten i menigheten til å organisere med
utleie arrangement.

Styret må også  se om det skal gjøres justeringer av pris for utleie til
barnebursdager ettersom det har kommet flere kommentarer på at det
er dyrt å leie ungdomssalen for barnebursdager.
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58/22 Bueskytterklubb?

Saken utsettes til neste møte

59/22 Eventuelt

Økonomi- det ble ikke tid til å ta en status av økonomien på dette
styremøtet. Steinar etterspør ny status fra Reidun til neste styremøtet.
Det bør oppfordres til fordelt givertjeneste på et søndagsmøte før
sommerferien.


