
 
 

 
Referat fra styremøte  
Misjonssalen Sandnes 

A - referat 
 

 
  

 
Tilstede: Helga Røyland, Morris Kjølleberg, Randa Granberg, Svein Anton 
Hansen, Sverre Soleng, Solfrid Fosse Helle og Terje Madland.  
 
Dato: 23.09.2020   Tid: 18:30 – 22:45 
 

 
 

Sted: Misjonssalen   
 

Forfall: Camilla V. Gilje  
 
Svein Anton åpnet med en andakt ut fra lignelsen om talentene (Matt 25). Mennesker har lett 
for å utsette ting, men det haster å dele evangeliet med andre. Vi lever i nådetid. Deretter 
bønn. 
 
Saksliste og innkalling ble godkjent 

Saks nr. Agenda Oppfølging 

61/20 Godkjenning av referater fra 10.09.20 + oppfølgingssaker 
- Sverre har sendt nye smitteverns lister til gjeldende personer. 

Listen burde henges opp en synlig plass i bygget. 
- Det er gitt beskjed om flaggstang til Sandnesporten.  
- Helga har snakket med Bjørg om smitte rutiner hva angår 

kirkekaffe. 
- Forslag for rutiner og prosedyrer for hjelpefond til 

lavinntektsfamilier blir utarbeider til neste styremøte.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Svein Anton, 
Solveig 

62/20 Siden sist: 
- Regionsårsmøte ble holdt 12.09.20. Kombinert fysisk og 

digitalt møte. Representanter fra Misjonssalen var tilstede.  
- Det er godt med barnefamilier på de siste søndagsmøtene. 
- Det er nå lagt ut informasjon om innsamlingsaksjon på 

Misjonssalens hjemmeside.  
 

 

25/20 Styremedlemmer – oppfølgingsansvar grupper 
- Styremedlemmer skal ha oppfølgingsansvar for ulike faste 

tjenestegrupper og ha dialog med mellomlederne – 
styremedlemmet blir da styrets kontaktpunkt. Tanken er at 
gruppene får tettere oppfølging, og at prosesser kommer 
lenger før det blir en styresak. Slik bruker styret mindre tid på 
behandling av saker, og vi kan unngå at oppfølging som ikke 
er i system faller på ansatte eller styreleder.  

- Alle styremedlemmer tenker om rollene er ok til neste 
styremøte. Forslag til fordeling:  

- Forsamlingsleder: Nattverd, MPG, Formiddagstreff, lovsang 
og midtukemøte.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Alle 
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Barn og ungdomsarbeider: Barn og ungdomsarbeider (SS, 
Tweens, kor, Yngres, Loftet).  
Forsamlingsutvikler: Småfellesskap og INFO gruppen 
Styreleder: Husstyret.  
Sverre: Sandnesporten, Norrøna og økonomi.  
Helga: Diakonigruppen, mat og Julemesse.  
Randa: Møtevert og bønn.  
Solfrid: Pynt.  
Terje: Teknisk og teknikker gruppen.  

- Sverre konkretiserer dette skriftlig til neste styremøte. Da tas 
det også opp hvordan vi informerer alle gruppene. 

- Se B-referat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverre 

26/20 Årsmøtet – evaluering 
- Referatet er skrevet, protokoll signert og ble gjennomgått.  
- Det blir skrevet navn og hva som blir sagt for alle som uttaler 

seg på årsmøtet under åpen mikrofon. Kan være en vurdering 
om det skal fortsettes å navngi folk, og om dokumentet skal 
være offentlig eller ikke.  

- Se B-referat. 
 

 
 
 
 
 

51/20 Medlemsmøte, etter et søndagsmøte 
- 1. november er det medlemsmøte. Planlegger dette 21. 

oktober.  
- Helga kontakter Bjørg ang. mat. Matservering må vurderes opp 

mot smittesituasjon, p.d.d. går vi litt opp på nivå for servering.  
- Svein Anton sender ut en fellesmail for alle i tjeneste denne 

dagen for orientering.  
 

 
 
 
Helga 
 
Svein Anton 

52/20 GF-21, kandidater til HS ++ 
- Ingen kandidater. Denne saken pauses i ett år.  

 

 
 
 

63/20 Forsamlingsleders hjørne 
- Vikar status: Ingen søkere, fristen går ut før 01.10.20.  
- Styret godkjenner kjøp av digitalt kamera (Zoom q8) til bruk i 

og for forsamlingen. 
- B-referat.  

 

 

64/20 Søndagsskolen 
- 25. oktober skal det være et infomøte/samling etter 

søndagsmøte for de som er interessert i å være 
søndagsskoleledere. 

- Se B-referat. 
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65/20 Misjonssalen overordnede mål/hovedfokus/visjon 

- Tilbakemelding fra møte med forsamlingsutvikler, ref. sak 
45/20. Det er ikke laget et eget innspill fra dette møtet. Vi 
prøver å se på den visjonen vi har. Skal vi ha den fortsatt, skal 
det være noen underpunkter under? Skal vi ha en klar strategi 
under visjonen, og hvordan jobber vi mot den praktisk og 
åndelig? Noe overordnet som henger sammen med det som 
gjøres i menigheten, slik at det gjenspeiler oss og at alle 
medlemmene har en felles forståelse av hvor vi er og vil hen. 

- Solveig kan være med i oktober-styremøtet, og det kan da ses 
mer på strategitenkning. Svein Anton starter med å si litt om 
bakgrunnen for de fire T-ene. Solveig kan ha klart et innlegg til 
styremøte, hvor hun også deler sine tanker om de fire T-ene. 
Morris gir tilbakemelding til Solveig.  

- Vi kan ha en strategidag/møte i januar. Kan være aktuelt å 
invitere andre inn. Tar dette opp videre når dato for strategidag 
settes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solveig 
 
 
 
Morris 
 

66/20 Sandnesporten  
- Oppdatering fra møte med SP 15.09.20 
- Har et oppfølgingsmøte etter styrets møte 21.10.20. 
- SP har ansvar for privatlån. Styret kan bare reklamere og 

informere, hvis aktuelt henvise videre. 
- Holde dialog med SP om sponsorer så de samme ikke blir 

spurt. 
- Alle leietakerne i SP blir på et tidspunkt kalt inn til et møte. Til 

da må INFO gruppen ha lagt en plan om hvordan MS ønsker 
det. INFO gruppen må presentere forslaget til styret for 
behandling før dette møtet finner sted.  

- Momskompensasjon – SP sjekker dette og snakker med 
Øystein Frøysa.  

- Styrebehandling av inventar tas 21.10.20. 
- Se B-referat.  
 

 

67/20 Vårplan – møter 
- Åpningshelg i Sandnesporten blir satt til 21. mars 2021. 

Siste møtet i Langgata blir 28. februar. 7. og 14. mars blir fryst 
uten møtevirksomhet. Må komme tilbake til om all annen 
aktivitet skal gå eller fryses, all nedstengning har en 
konsekvens. Legger opp til dugnad i denne perioden. 

- Spør Øyvind Åsland som taler denne helgen, deretter Kåre 
Johan Lid. 

 
 
 
 
 
 
 
Svein Anton 
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- Konfirmasjon 2021 – Svein Anton kontakter aktuelle familier og 

hører om 23. mai kan gå. Det er langhelg og Svein Anton er 
tilstede.  

- Det må tas en avgjørelse om det skal være møte 16. mai 
helgen.  

68/20 OROMO-gruppen 
- Svein Anton ga tilbakemelding fra samtalen med pastor i NLM 

Hamarkirken.  
- Se B-referat. 

 

 
 
 
 

69/20 Eventuelt  
- Regionen har startet LAN leir, og kan med tiden arrangere 

LAN til ulike ungdomsklubber.  
- Siste årene har det være felles styremøter med Ebeneser, 

Morris tar kontakt for å snakke om vi skal ha det.  
- Har pleid å ha fellesmøte med MPG, har utgått grunnet 

Korona.  
- Beslutning for julemesse må tas neste styremøte. Det blir 

uansett hovedlotteri. Bør også kjøre i gang en basar, og evnt. 
ha den digitalt hvis smitte situasjonen tilsier det. Morris, Sverre 
og Helga tar et møte og mailer resten av styret.  

- Neste styremøte blir 21.10.20 kl. 19:00 hos Sverre.  

 
 
 
 
Morris 

   

 


