
Referat fra styremøte
Misjonssalen Sandnes

(A -referat)

Tilstede: Morris Kjølleberg, Helga Røyland, Elisabeth Gausland, Steinar
Reilstad, Kjersti Vingen Froment, Ingebjørg Helle og Bjørg Topnes

Dato: 21.09.21 Tid: 18:30 – 22:00

Sted: Misjonssalen/ Sandnesporten

Forfall: Svein Anton Hansen

Ingebjørg åpnet med noen tanker/andakt ut fra «Be så skal dere få», deretter bønn

Saksliste og innkalling ble godkjent
Saksnr. Agenda Oppfølging

98/21 Godkjenning av referater fra 15.09.21 + oppfølgingssaker

Et par korrekturer ble gjort til referatet ellers ingen oppfølgingssaker i
A-referatet.

99/21
Videre
fra sak
91/21

Julemessa
MJAU har nå kommet i gang med planleggingen for Julemessa 2021.
De hadde et møte 20.09 hvor utkast til program og en liste over varer
som muligens kan selges på messa ble laget.
Foreløpig består MJAU av Bjørnar Ous, Terje Eggebø og Helga
Røyland. Solfrid og Anders Helle har også sagt ja til å ta ansvar for
barneloftet.

Julemessekomiteen tar ikke ansvar for søndagsmøtet i
julemessehelgen. Svein Anton informerer MPG at de på å planlegge
vanlig søndagsmøte.

Svein Anton

100/21
Videre
fra sak
92/21

Dåp i Misjonssalen
Morris Kjølleberg vil bli sendt inn til godkjenning som døper med
begrunnelsen at dersom styreleder er mann, så ønsker styret at han
skal kunne forrette dåp. Ref vedtak fra kretsstyret desember 2006.

Se B-referatet for flere forslag til navn Svein Anton
101/21 Økonomistatus pr 31.08 2021:

Vi gikk igjennom økonomi og det viser seg at Misjonssalen ligger greit
an økonomisk i forhold til budsjettet. Vi tilbakebetaler 300 000 kr i
september av lånet vi tidligere i år fikk av Sandnesporten og
planlegger å betale de resterende 200 000 kr av lånet før nyttår.



Referat fra styremøte
Misjonssalen Sandnes

(A -referat)

Styret er veldig glad for at det har vært så god respons på giverviljen
fra menigheten den siste tiden.

Styret er likevel forberedt på at uforutsette felleskostnader kan komme
mot slutten av året.

94/21
NB:
Utsatt
fra
15.09

Strategidagen og medlemsmøtet
Styret gikk gjennom gruppeoppgaven som ble gjort på forrige
medlemsmøte.
Ut ifra denne ble agendaen satt for strategidagen 05.10.21. Se sak
102

102/21 Ny strategidag 5.okt.
Strategidagen blir en workshop der vi prøver å visualisere
hovedpunktene:

- Ta vare på medlemmer
- hvordan tar vi imot nye
- Lederoppfølging.

103/21 Eventuelt:
- El-piano i møteplassen?

● Styret vedtar at vi går for innkjøp av et El-piano for
Møteplassen.

- Ny i misjonssalen middag
● Det vil Ikke bli arrangert en middag, men et mindre

formelt treff med snacks og informasjon om
Misjonssalen. Kjersti og Solveig arrangerer.

- Økonomi i Internasjonal Møteplass
● Styret vedtok at Misjonssalen dekker kostnadene for

enkel bevertning på møtene.
- Konsert med Solveig Leithaug?

● Ptro har spurt om Misjonssalen kan tenke seg å
arrangere konsert med Solveig Leithaug sammen med
Ptro 16 eller 17.november.
Styret jobber videre med dette i positivt fortegn og tar
også denne saken opp med Sandnesporten på møtet
30.09.21


