
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: 15.09.2021 Tid: 18:30 – 22:00

Sted: Misjonssalen/ Sandnesporten

Forfall: Elisabeth Gausland

Svein Anton åpnet med noen andakt ut fra Jesaja 54:2, deretter bønn

Saksliste og innkalling ble godkjent
Saksnr. Agenda Oppfølging

87/21 Godkjenning av referater fra 14.06.21 + oppfølgingssaker

83/21 Profilering:
Profilering på bygget er nå avklart med Sandnesporten.

86/21: Eventuelt - stoler for teknisk
Teknisk har nå fått kontorstoler ved miksepulten som er mer egnet enn
å bruke stolene i salen

88/21 Åpningsuken:
Erfaringer og tilbakemeldinger fra åpningsuken er positive. Det var
mye folk som kom på arrangementene som var veldig bra. Det var en
god blanding av type arrangementer som passet for alle aldre.

Noen læringspunkter vi kan ta med oss videre:
● Konserten med Øklands var den første store konserten vi

hadde. Her er det mye vi kan ta med oss videre på fremtidige
konserter spesielt hvordan vi skal håndtere kontroll av billetter.

● Åpen dag – et bra arrangement som trakk til seg masse folk
som ikke går i Misjonssalen til vanlig. Dette er et arrangement
vi bør arrangere oftere.

Totalt kom det inn 250 000 kr. Dette inkluderer innflytningsgaver.
Utgifter fra arrangementet var på 150 000 kr. Det vil si at uken gikk
100 000 kr i pluss.

89/21 Nye frivillige til tjenestegruppene:
Det trengs nye ledere til følgende grupper:
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- MPG
- Nattverd
- Bønn
- Checkpoint

Se B-referat for forslag til navn for MPG, Bønn og Checkpoint.

Nattverd:
Terje Eggebø har sagt ja til å være leder i nattverdskomiteen.
.

Kjersti
90/21 MS styret:

Styret ønsker å arrangere et møte med alle lederne for de forskjellige
tjenestegruppene i Misjonssalen. Dette er for å få en status fra de
forskjellige gruppene og for å «få alle til å dra i samme retning».
Dette møte vil bli planlagt på strategidagen 5. oktober.

Det er også et ønske fra styret å ha et eget møte med MPG gruppa.
Dette blir rundt årsskifte.

91/21 Julemessa:
Foreløpig har Bjørnar Ous, Terje Eggebø og Helga Røyland sagt ja til
å være med i hovedkomiteen for Julemessen.

Det blir tatt opp på scenen på søndagsmøte 19.09.21 om det er andre
som kan tenke seg å stille i komiteen.

Det er et ønske fra styret å få en ny status på arbeidet på neste
styremøte 21.09.21

Elisabeth/Helg
a

92/21 Dåp i Misjonssalen:
Det er behov for at flere i Misjonssalen kan forrette dåp ettersom det
per nå kun er Svein Anton internt i Misjonssalen som utfører dette.

Se B-referat for forslag til personer.

Saken vil også bli diskutert mer på neste styremøte 21.09.21

93/21 Invitert:
Sveinung Thingbø informerte om sitt forslag til arrangement «Invitert».
Arrangementet vil være 4.-6. februar-22 og vil ha temaet ensomhet og
hvordan vi møter mennesker i hverdagen.
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Sveinung har gjort en del planlegging allerede mtp program, musikk,
seminarer og frivillige og styret vedtok at Sveinung kan fortsette med
planleggingen av arrangementet
Foreløpig komite for Invitert er: Sveinung Thingbø og Therese
Noraberg.

Styret ønsker å være informert om status på planlegging og ønsker
derfor jevnlige oppdateringer, men det vil være komiteen som tar seg
av all planleggingen og tar beslutningene for arrangementet.

94/21 Strategidagen og medlemsmøtet
Saken tas på neste styremøte tirsdag 21.09.21.
Alle leser dokumentene fra strategidag og medlemsmøte og kommer
med tanker om hva vi må jobbe med videre fremover.

Alle

95/21 Misjonssalen /Sandnesporten
Blir satt opp et møte med styret fra Sandnesporten 30.09.21 hvor det
bla. skal diskuteres, utleie, teknisk komite, husstyre,
pyntekomite/interiør, og branninstruks.
Morris, Steinar og Ingebjørg deltar

Morris, Steinar
og Ingebjørg

96/21 Økonomi:
Status på økonomi blir tatt på styremøte 21.09.21. Morris spør om
oppdaterte tall.

Se også B-referat for mer om økonomi.

Morris

97/21 Eventuelt:
- Malerigave

● Misjonssalen/Sandnesporten har fått et maleri i gave
fra Lothe Solutions.
Saken vil bli tatt opp på møte med Sandnesporten
30.09.21. Det må avklares hvor det skal henge og
hvem som tar beslutningen på dette. Det må også
diskuteres hvem som har ansvar ved fremtidige
lignende saker som angår pynt/interiør i fellesområder.

- Innkjøp av bærbar PC
● Styret besluttet at Svein Anton kan gå til innkjøp av ny

arbeids pc. Svein Anton sjekker opp med
Misjonssambandet om de har en standard på utstyr for
ansatte, og går til innkjøp av pc ut ifra denne.
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- El piano i møteplassen
● Svein Anton tok opp saken igjen angående innkjøp av

et el piano til møteplassen. Dette vil bli diskutert videre
på neste styremøte 21.09.21

- Ny i Misjonssalen middag:
● Skal vi arrangere en middag for nye i Misjonssalen

tilsvarende hva Solveig Ommedal arrangerte for 2 år
siden?
Denne saken vil bli tatt opp på neste styremøte
21.09.21

- Oppdatering fra kaffikomiteen:
● Kaffekomiteen har besluttet at det kun blir servert kjeks

til kirkekaffen på søndagsmøtene og at det blir bakverk
på storsamlingene.


