
 
 

 
Referat fra styremøte  
Misjonssalen Sandnes 

(A-referat) 
 

 
  

 
Tilstede: Sverre Soleng, Elisabeth Gausland, Helga Røyland, Dag Lindefjeld, 
Randa Granberg, Morris Kjølleberg 
 
Dato: 15.01.2020   Tid: 18:30 – 22.00 
 

 
 

Sted: hos Helga Røyland, Dreierhagen 33A.  
 

Forfall: Ingen  
 
Sverre åpnet med med noen tanker ut fra Galaterne 6, 2: Bær hverandres byrder. Deretter 
bønn. 
 
Saksliste og innkalling ble godkjent 

Saksnr. Agenda Oppfølging 

01/20 Godkjenning av referat 10.12.19  - inkludert oppfølgingssaker 
Referatene fra 10.12.19 ble gjennomgått og godkjent. 

- Ingen har sagt ja til å stille i komiteen for weekend. 
- Se også B-referat 

 

 

02/20 - Forsamlingsleders hjørne 
- Siden sist:  

- Julemøtet var bra møte, mye folk,gode 
tilbakemeldinger. Mye planlegging. 

- To gode søndagsmøter så langt i år. 
- Yngresfesten 14. januar ble en flott samling hvor 

Solbjørg og Johs. Reilstad ble takket av som ledere. 
- Forsamlingstur 14.juni: Vi må huske at styret nå har 

ansvar for denne. Svein Anton bestiller Vitengarden.  
- Kurs i sosiale media/GDPR: KNIF arrangerer dette. 

Svein Anton og Solveig deltar.  
- Formiddagstreffet: Nåværende ledere har meddelt 

Svein Anton at de ikke fortsetter etter sommeren 2020. 
Hvordan viderefører vi dette? Johs. Reilstad er den 
eneste som fortsetter. Sverre og Morris tar en prat med 
Johs. om veien videre. 

- Svein Anton delte ut “bønnekalenderen” for hans 
oppgaver framover. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svein Anton 
 
 
 
 
 
Sverre og 
Morris 
 

58/19 Fordelt givertjeneste (utsatt sak) 
- Evaluering av giveraksjon  2019. Det ble ikke mye respons på 

de informasjonsbolkene vi kjørte. Fire ganger ble gjerne for 
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mye. Forsamlingsleder går i dag gjennom opplegget for fast 
givertjeneste med alle nye. Søndag 9. februar er det planlagt 
en sentral aksjon angående givertjeneste, vi deltar i den. 
Sverre tar opp med leder MPG om å knytte info om fast 
givertjeneste inn ifm info om kollekt. Vi satser på å benytte 
årsmøte og medlemsmøter framover til å promotere fast 
givertjeneste. 

 

 
 
 
Sverre 

40/19 Ansatte og ledere, rutiner ved samtaler  
- Det fremlagte dokumentet ble gjennomgått og godkjent. 
- Vi tar sikte på å etablere ei gruppe med medlemmer fra begge 

kjønn som vil kunne gjennomføre slike samtaler. 
- Svein Anton vil se litt på hvilken opplæring som skal gis og 

planlegging av dette.  
- Det lages også en plan for hvordan dokumentet skal 

informeres om i de ulike lag i Misjonssalen. 
 

 
 
 
 
 
Svein Anton 

24/19 Medlemsforventninger 
- Det fremlagte dokumentet ble godkjent. 
- Informeres om på årsmøtet. 

 

 

03/20 Årsmelding og Årsmøte 
- Ført i B-referat. 

 

 

04/20 Tjenestegrupper 
- Ført i B-referat. 

 

 
 
 

05/20 Eventuelt 
- Samhandlingsmøte med Sandnesporten? Det er ulike 

spørsmål som kommer opp etter hvert hvor det er behov for å 
avklare med Sandnesporten. Viktig at vi formaliserer 
forskjellige ting nå mens alle involverte kjenner historien. 
Sverre tar initiativ til et møte hvor han, Svein Anton og Morris 
stiller fra styret.  

- Se også B-referat.  

 
 
 
 
 
Sverre, Svein 
Anton, Morris 

 


