
 
 

Referat fra styremøte for  
Misjonssalen Sandnes 

A-referat 
 

 
  
  
 
Tilstede: Elisabeth Gausland, Randa Granberg, Helge Røyland, Morris 
Kjølleberg, Svein Anton Hansen, Dag Lindefjeld, Sverre Soleng. 
Terje Eggebø og Ole Lindefjeld møtte under sak 37/19 og Reidun Edland 
under sak 38/19 
Dato: 21.08.19   Tid: 18:30 – 22.00 

 
 

Sted: hos Sverre, Walter Roffs vei 2   
 

Forfall:   
 
Randa åpnet med andakt. Ef. kap. 2, 19-22 og Gal. kap. 6,10.  
 
 
Saksliste og innkalling ble godkjent.  
 

Saksnr. Agenda Oppfølging 

35/19 Ombygging av kontor 2 etasje - ref mail fra SAH 06.08 
“Dette er avklart med Sandnesporten AS og Nørrøna AS (før 
sommeren). Kåre Jan Edland har bestilt Gunnar Ingebrigtsen til dette, og 
det ordnes i løpet av 19-20 august”. 
Oppdatering i styremøte: Arbeidet er utsatt inntil videre. 
 

 
 

36/19 Godkjenning  av referat fra 04.06. 
Referatene ble godkjent med merknad om å korrigere et navn. 
 

 
 

37/19 Status og tegninger 2. etasje Brannstasjonen 
Terje Eggebø og Ole Lindefjeld fra nybyggkomiteen informerte om 
status. Repr. fra nybyggkomiteen skal møte politikere 16.sept. 
Reguleringsplanen skal opp i utvalg for byutvikling 25.-26.sept. Deretter 
skal planen ut på høring til ulike instanser, bl.a. fylket og statens 
vegvesen. Det er et håp om at reguleringsplanen kan bli vedtatt i 
utvalgets møte i uke 51. Det er usikkert om høstens valg vil påvirke 
framdriften. Deretter må det søkes kommunen om byggetillatelse, der er 
det opplyst å være 3.-4.uker behandlingstid.  
Nybyggkomiteen har fram til nå prioritert de eksterne prosessene, f.eks. 
med å få Regionkontoret og Ptro inn som leietakere. 
Terje og Ole gikk gjennom de endringer som var gjort på tegninger datert 
04.07.19 i forhold til tidligere tegninger. Blant de største endringer er 
endring i inngangspartiet, flere toaletter og at kjøkkenet er flyttet innover i 
bygget. I forhold til innspillene fra ressurskomite/styret ble følgende 
konstatert: 

 
 
 



 
 

Referat fra styremøte for  
Misjonssalen Sandnes 

A-referat 
 

 
- Inngangsparti: Endret og bredde er øket. Ikke bro på side mot 

vindusrekke. 
- Scenen endret. Litt diskusjon i møtet om høyde på scene. 
- De standard breddemål som er brukt på stolene på tegningene er 

små, (ca. 48 cm), tilsvarer lette “utleiestoler”. 
- Plassering av lekerom er beholdt. 
- Kjøkken er flyttet inn i bygget. Totalareal (inkl lager og kjølerom) 

er redusert med ca 20 kvm fra tidligere tegning. Kjøkken og 
lagerrom (4,4 kvm) samlet er nå tegnet ca like stort som 
kjøkkenet i Langgaten (uten lager). Kjølerom er 5 kvm, det er 2 
kvm større enn dagens. Kjøkkenet er flyttet bl.a. fordi man mener 
det bør ha en mer sentral plassering, det er lite veggplass for 
overskap (p.g.a. vinduer) der det var tegnet tidligere, og man vil 
prioritere å bruke de lyse arealene som en del av spisesal/matsal. 

- Krav til eget toalett for kjøkkenpersonell er ikke helt avklart, 
foreløpig tilbakemelding indikerer at det ikke er krav til eget toalett 
dersom det ikke skal drives “kommersiell” eller “profesjonell” 
servering. Dette må avklares 100% i.f.t. planlagt utleie. 

- Det er tegnet inn mer toaletter i inngangsparti 2.etg. Dette er 
hovedsakelig som følge av offentlig krav. Det må avklares hvor 
det er tenkt stellerom, ett rom er ikke nok! 

- Toalett/garderober tilknyttet gymsal: Det er kun to (hc) toaletter 
der og relativt mye plass avsatt til garderobe. Kan 
garderobeplassen reduseres/”effektiviseres” til fordel for mer 
toalett(er)? Bør være et enkelt toalett som barn/ungdom kan 
bruke uten å gå inn i garderobene. Garderobene kan kanskje 
også tilrettelegges/brukes som stellerom? 

- Det er tegnet inn en liten kjøkkenkrok i ungdomsområdet., ikke i 
rommet merket “Åpent ne”. 

- Bønnerommet bak til venstre i salen er ikke vist/tegnet inn. 
Ref. også nummer 3) og 4) i innspill fra forsamlingsleder. Det ble 
diskutert litt i møtet hva styret egentlig hadde bedt om her. I 
utgangspunktet så man for seg skyvedører som kan lukke av et 
rom i hjørnet, og som kan åpnes når man ønsker å bruke hele 
arealet som del av møtesal. Men foldedører kan være en 
utfordring i og med at det er skrått tak. Lette (flyttbare) 
skillevegger kan også være et alternativ.  
Konklusjon: Vi kommer tilbake til dette senere i prosessen. 

- Det er tegnet inn scene i ungdomsområdet. 
- Det er ikke tegnet inn garderober i inngangsområdet, ref. 

styret/ressurskomiteens innspill: Det må være gode 
garderobeløsninger nede i 1.etg til å henge fra seg yttertøy. Ref. 
Fredheim Arena der en har mulighet for å henge av seg i skjult 
område.  
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- Det er foreløpig ikke involvert handicap-bruker for å få en 

uttalelse i.f.t. tegningene. Styret anbefaler at nybyggkomiteen gjør 
dette for å ivareta de handikappedes behov best ( og tidligst!) 
mulig. 

- Det ble opplyst fra nybyggkomiteen at de ferdige tegninger må 
fremlegges for branntilsyn og mattilsyn. 

- M.h.t lukt fra gamle varer: Slik tegningene er nå vil det være tett 
skille (men med vindu osv.) mellom gjenbruksbutikken og 
inngangspartiet 

- Det ble kommentert at det ikke var tegnet dør mellom gang 
merket 217 og oppholdsrom/spiseområde. Det skal det være. 

- Det er ikke tegnet dør inn til bøttekott 233. Denne må plasseres i 
veggen fra trapperommet inn til bøttekottet. 

 
Det har kommet inn noen kommentarer direkte til nybyggkomiteen, bl.a. 
vedr scenen. 
 
Forsamlingsleder hadde også gitt noen innspill til møtet: 

- Muligheten å flytte glassvegg med inngangsdør ca 1 1⁄2 meter: 
Konklusjon:Usikkert om dette lar seg gjøre i.f.t vegg i 1.etg. 

- Dør til gymsal – flytte til lekerom:  
Ble diskutert i møtet. Det vil medføre gjennomgangstrafikk i 
lekerom, og det er ikke ønskelig. 

- Bønne- og samtalerom: se tidligere i referatet. 
- Behov for foldedør: se tidligere i referatet 
- Scene – størrelse og utforming: forsamlingsleder vil koordinere 

med et av kompene samt annet fagpersonell og melde tilbake 
muntlig eller skriftlig direkte til nybyggkomiteen. 

- Do i «ungdomsavdelingen»: se tidligere i referatet 
- Overflødig dør fra gymsal til «gang 217»:  

Konklusjon: Fjerning av denne døren vil medføre store ulemper 
for kjøkkenpersonale ved f.eks. klargjøring til arrangement i 
gymsalen. Beholdes. 

- Dør fra kontoravdeling (gang 217)  til kafeområde:  
Konklusjon: Det må settes inn dør der. Kjøkken skal ikke på noen 
måte brukes som gjennomgang. 

- Større kafe? Kan verandaen utenfor kafeen integreres i kafeen? 
fasadeendring.  
Konklusjon: Dette vil sannsynligvis medføre krav til mer utvendig 
rømningsvei (trap?). Inkluderer ikke dette i planene nå.  

 
38/19  Økonomi - halvår-status  

Reidun gikk gjennom regnskapet. 
Bør sjekke om vi har betalt for mye til Vitengarden. 
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Fast givertjeneste ser bra ut. Kr. 9400,- i overskudd første halvår. 
Diskusjon om rutiner for å levere kontanter i banken etter at det ikke 
brukes nattsafe. Rutiner gjennomgås,endres og dokumenteres. 
Presenteres neste styremøte. 
Halvårsregnskapet legges ut på hjemmesiden. 
  

39/19 Forsamlingsleders hjørne del 1, del 2 er ført i B-referat.) 
- siden sist, samlingsfest, kurs London, MS profilering, styremøte 

dato nov/des, komite “Vi synger julen inn”, 
“Velkomst” for Indrebø 15/9 

- Forsamlingsturen fungerte godt, også i forhold til Vitengarden. 
- Londonturen var bra. Godt teologisk utbytte, flotte dager. 
- Ingen tilbakemelding fra medlemmer om det f.eks. er for lang 

“møtefri” periode. Vi vurderer senere om vi skal ha enkle 
sommermøter neste sommer. 

- MS profilering: Skal vi etablere en egen komite som tenker logo, 
bannere, profilering på bygg, grafisk design osv.? Det er et godt 
tidspunkt å skifte nå (ved flytting til brannstasjonen) dersom vi 
skal gjøre endringer. Tas opp igjen på strategidagen. 

- Styremøter november og desember: 13.nov. hos Elisabeth og 
10.des. hos Morris. 
 

 
 

40/19 Ansatte, rutiner ved samtaler 
- Når ansatte møter/ samtaler med en av motsatt kjønn. 
- Det fremlagte dokumentet ble diskutert. Mye bra i dokumentet, 

men det er nok skrevet med utgangspunkt hos den “sterke” part. 
- Kan nok også være i strid med GDPR, spesielt når det gjelder 

log. Bør også gjelde for frivillige. 
- Forsamlingsleder utarbeider et nytt forslag basert på 

samtalen/innspill i styret. Oversender til Morris for 
gjennomgang/innspill før det legges fram for styret igjen. 
 

 
 
 

41/19 Nye ledere i Misjonssalen 
- Yngres, MPG, ungdomsarbeidet, kaffekomite. 
- Saken utsatt til neste møte. 

 

 

42/19 Eventuelt 
- Saken ført i B-referat. 

 
 
 

 
 


