
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: 19.10.2021   Tid: 18:30 – 22:00

Sted: Misjonssalen/ Sandnesporten

Forfall: Elisabeth Gausland

Helga åpnet med noen tanker/andakt ut fra Filipperne 4:4 og 2.Mosebok 14:14, deretter bønn

Saksliste og innkalling ble godkjent. Det ble utført en loddtrekning på stemmerett på
varamedlemmene hvor Bjørg fikk stemmerett.

Saksnr. Agenda Oppfølging

104/21 Godkjenning av referater fra 15.09.21 og 21.09.21 +
oppfølgingssaker

100/21 Dåp i Misjonssalen
Følgende har sagt ja til å forrette dåp i Misjonssalen:

● Morris Kjølleberg
● Arnt Magne Granberg
● Arnfinn Røyland
● Anders Noraberg

Svein Anton Hansen sender inn disse navnene til Misjonssambandet.

103/21 Eventuelt – Ny i Misjonssalen
Ny i Misjonssalen kveld blir arrangert 21.10.21. Det vil blant annet bli
informasjon om Misjonssalen, tjenestegruppene og smågrupper. Det
vil bli servert kaffe, kake og frukt.

103/21 Eventuelt – Konsert med Solveig Leithaug
Det blir konsert med Solveig Leithaug 17.november hvor Misjonssalen
og Ptro er arrangører.

Info

105/21 Møteprogram:
Høsten 2021

● Medlemsmøte 01.desember 2021. Agenda for møte blir avklart
på neste styremøte (16.11.21)

● Søndag 19.desember blir det ikke vanlig søndagsmøte, men
konsert med Seven jentene.

Info
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Våren 2022
● Første møte i 2022 blir 2. januar
● Årsmøtet blir 23.februar
● Fellesskapskonferansen blir arrangert 11-13.mars. Styret og

hovedledere får tilbud om å reise på denne.
● Det blir arrangert møte hos Ebeneser langfredag og

1.påskedagsmøte i Misjonssalen.
● Misjonssambandet sitt regionsmøte blir 21. mai. Det blir

arrangert vanlig søndagsmøte søndag 22.mai i Misjonssalen.
● Det blir arrangert 2.pinsedag møte kl 19.00

Styret må vedta rett etter nyttår om en skal arrangerer sommermøter i
2022.

106/21 Strategidag:

Agenda for strategidagen blir:
● Tema 1: Ledertrening og lederoppfølging

● Tema 2: Hvordan ta imot nye?

● Tema 3: Ungdomsarbeid fremover og å ta vare på medlemmer.

Elisabeth lager klart et tenkenotat for tema 1 som styret kan lese

igjennom før strategidagen. Ønsker å ha dette klart til fredag

5.november.

Info

Elisabeth

107/21 Økonomi:
Status:
Styret vedtok at Misjonssalen tilbakebetaler 100 000 kr av lånet vi har
hos Sandnesporten 01.11.21. Da gjenstår det 100000 kr igjen å betale
tilbake.

Fordelt givertjeneste:
Styret vedtok at en søker om å fortsette med fordelt givertjeneste der
60% sendes til Misjonssambandet nasjonalt og 40% går til arbeidet i
Misjonssalen for 3 nye år.
Styret vedtok også at dersom Misjonssalen har mye penger på bok
ved årsskifte så vil deler av dette bli sendt over til Misjonssambandet.
Morris sender inn ny søknad til regionen.

Info

Morris

108/21 Møte med Sandnesporten - tilbakemelding
Det ble holdt et møte med Misjonssalen og Sandnesporten hvor
Morris og Ingebjørg representerte styret.
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Tilbakemeldinger og avklaringer fra dette møtet er:
SP har opprettet et husmøte hvor saker som angår leietakerne blir tatt
opp. Svein Anton eller Anders stiller på disse møtene.
Misjonssalen ønsker å opprette et husstyre for 2.etasje

Alle komiteer tilknyttet bygging av SP vil bli avviklet. Noen grupper har
noe gjenstående arbeid og vil bli utført innen kort tidshorisont. Styret
vedtar på neste styremøte dato for når alle gruppene formelt legges
ned.

SP har ansvar for pynt på utsiden og MS har ansvar for pynting på
inne i bygget.

SP planlegger å knytte til seg noen personer som har ansvar for det
estetiske i bygget. Tanken er at dersom MS for eksempel ønsker å
male en vegg eller henge opp et bilde så må dette tas opp med de
som har ansvar for det estetiske. Løs pynt som ikke påvirker bygget
står Misjonssalen fritt til å utføre uten å spørre SP. Pynt i MS vil bli
utført av pyntekomiteen.
Når det gjelder malerigaven fra Lothe, så var dette en gave til SP så
de bestemmer hvor dette bildet skal henge.

SP og MS må få på plass en komite som har ansvar for utleie.
Nåværende leiepriser og leieområdene må også revideres.
Ekstern utleie tas gjennom booking e-posten. Ved intern booking av
rom gjøres dette gjennom google kalenderen.

SP har kontakt med 3 eksterne teknikere som kan brukes dersom MS
ikke kan dekke arrangementer som krever lys/lyd/bilde. Hvis eksterne
teknikere utenom disse 3 blir brukt så må en intern tekniker stille for
opplæring av utstyr.

Styret har fått henvendelser fra medlemmer i MS angående plassering
av bensinstasjon ut ifra hva som vises på tegninger sendt inn til
kommunen. Styret har savnet løpende informasjon fra SP ang
avklaringer rundt bensinstasjonen og stiller seg undrende til at vi ikke
har fått mer informasjon rundt beslutningene som er blitt tatt.

109/21 Julemessa
Helga informerte om status for planlegging av Julemessa.
Foreløpig program er:
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● Møte på fredagen kl 19.30 med tale fra Hans Kristian Skaar
● Åpning av julemessen kl 10.00 med salg av varer
● Møte kl 11.00 med tale av Hans Kristian Skaar
● Barneloftet og salg av varer og mat
● Barnemøte kl 15.00- tale av Knut Ove Tjøstheim
● Trekning av hovedlotteriet kl 18.00

Det blir satt opp et par bakekvelder i uke 44 og 45 hvor det blir laget
bakevarer som kan bestilles på forhånd/kjøpes på julemessen.
Intensjonen bak felles bakekvelder er at flere skal bli kjent med
hverandre på tvers av generasjoner og utveksling av bakeerfaringer.

Loddbøker vil bli delt ut på søndagsmøtet 24.oktober.

110/21 Rådsmøtet i NLM
Ingen spesielle innspill, men er et godt arbeid som er lagt til grunn.

111/21 Eventuelt
Årsmøte til Gjenbruken ble holdt 18.10.21- Valgt inn 5 medlemmer til
styret og Alf Gerhard Dirdal ble valgt som styreleder. Morris skal ha et
møte med Alf Gerhard for å diskutere synergien mellom
gjenbruksbutikken og Misjonssalen.

Styret vedtok at 50% av julekollekten i år går til BådeOgHuset

En trenger nye medlemmer til bønnegruppen – styret må komme opp
med nye navn til  neste styremøte.

Info


