
 

 

 

Referat fra styremøte  

Misjonssalen Sandnes 

(A-referat) 
 

 
  

 
Til stede: Morris Kjølleberg, Helga Røyland, Elisabeth Gausland, Steinar 
Reilstad, Kjersti Vingen Froment, Ingebjørg Helle, Bjørg Topnes og Svein Anton 
Hansen 
 
Dato: 26.04.2021   Tid: 18:30 – 22:45 
 

 
 

Sted: Zoom  
 

Forfall: Ingen  

 
Elisabeth åpnet med å dele et personlig vitnesbyrd om viktigheten å ha kristen fellesskap og 

anbefalte alle å sjekke ut Justin Bieber sitt nye album Freedom, deretter bønn 

 

Saksliste og innkalling ble godkjent 
Saksnr. Agenda Oppfølging 

48/21 Godkjenning av referater fra 25.03.21 + oppfølgingssaker 

Gjennomgang av referat:  

36/21 – Godkjenning av referater fra 08.03 + oppfølgingssaker / 

oppfølging av årsmøte/årsmelding: 

● Kjersti dobbeltsjekker om at alt er korrigert i referatet. Legger 

også til tittel på oppfølgingssakene slik at det er mer klart hva 

saken gjelder.  

37/21 – Styrereglement: 

● Morris følger opp endringen som ble gjort 

38/21 – Mellomledere - kontaktpersoner i styret: 

● Dokument med kontaktpersoner er sendt ut til alle lederne av 

tjenestegruppene.  

41/21 – Strategidag – saker: 

● Elisabeth og Steinar har begynt på notatet om «organisering 

av styret sitt arbeidet på en mer effektiv måte». Går i gjennom 

notatet på strategidagen 

● Strategidag er flyttet til 11.05.21  

42/21 – Julemessa 2021: 

● Se kommentarer i sak 60/21. 

43/21 – Regionmøte: 

● Se kommentarer i sak 59/21 

45/21 – AWANA: 

● Stabsteamet har blitt enig om at de skal diskutere hvordan 

økonomi og budsjett for Ungkjerkå skal løses i fremtiden.  

46/21 - Bruk av lokaler i Sandnesporten: 

● Har sendt over vedtak om at driftspersonell kan bruke det ene 

kontoret  til Misjonssalen 2 dager i uka. Har ikke fått noen 

tilbakemeldinger enda.  

Kjersti 

 

 

 

 

 

 

Morris 

 

 

 

 

Elisabeth og 

Steinar 
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49/21 Møteplan framover (søndagsmøter) 
28.04.21 – digitalt voksentreff med nattverd.   

02.05.21 – Blir ikke noe møte denne søndagen. For liten tid til å 

planlegge og gruppene trenger å møtes fysisk i Sandnesporten før vi 

kan ha første møte.  

09.05.21 – Første møte i Sandnesporten. SAH taler på møtet.  

16.05.21 – ikke noe møte.  

24.05.21 – møtet er flyttet fra 23.05 til 24.05. SAH blir enig sammen 

med de involverte om møtetidspunktet skal være kl 11 eller kl 19.   

30.05.21 - søndagsmøte 

06.06 – søndagsmøte med misjonsløp 

13.06 – Forsamlingstur  

20.06 - søndagsmøte 

27.06 - søndagsmøte 

 

Møter siden sist styremøte:  

- Nettmøte palmesøndag 

- 1. påskedag – omvisning, sang og andakt med SAH  

- 11. april – hemmelig kirke.  

- 14.april – digitalt voksentreff 

- 18 april – Norea møte 

- 25. april – digitalt møte med vitnesbyrd fra medlemmer i 

Misjonsalen.  

 

 

 

50/21 Forsamlingsleders hjørne 

 

Konfirmasjon er flyttet til 08.08.21 

 

Infogruppa- Opprettet en egen subgruppe som skal jobbe med 

sosiale medier (SOME). Jobber også med grafisk profil, for eksempel 

maler til Power Point presentasjoner. 

 

Åpningsuka:  

Nytt planleggingsmøte mandag 03.05.21.  

Blir opplegg fra onsdag- søndag og kanskje noe i uken etter.  

Noe som står på programmet er Haugespelet, konsert med Øklands, 

ungdomskonsert, medlemsfest og egen fest for bla entreprenører og 

ordfører.   

Komiteen har blitt enig om at det må være mulig å samles 200 stk eller 

mer for at konserter og spel skal bli gjennomført.   

 

 
 
 
 

51/21 Navn på rom i 2.etg. 

Ble enige om navn på samtlige rom. Se eget vedlegg med vedtatte 

navn.  
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52/21 Piano/ ulike alternativer (matsal og ungd. avd.) 

Det har blitt gitt en synth i gave til ungdomssalen. 

SAH foreslår at Misjonssalen går til innkjøp at et elektrisk piano til 

festsalen. Styret støtter forslaget, men ble enig om at det ikke kan 

kjøpes inn før økonomien tilsier det.   

 
 
 

53/21 Regionmøte 

Flyttet til 28.08.21  

Blitt forespurt om å stille med komp. og forsangere. SAH ordner dette.  

Ingebjørg deltar på planleggingsmøtet.   

 

 
 
 

54/21 Økonomi 

Se B-referat   

 

55/21 Weekend – priser 

Komiteen består av: Gunnar Aardalsbakke, Torben Øvstebø, Sondre 

Svenseid, Birthe Walberg, Anders Noraberg. 

Har tatt utgangspunkt i fjorårets priser og justert etter prisstigninger fra 

Tonstadli. Se B-referat for full prisliste.  

 

56/21 Utleiereglement 

Gikk igjennom dokumentet «Prisliste utleie lokaler i Misjonssalens 

lokaler i Sandnesporten».  

Det må opprettes en egen utleiekomite som kan jobbe videre med 

reglene for utleie og hvordan utleie vil bli utført i praksis. Morris tar 

kontakt med de som har skrevet dokumentet «Prisliste utleie lokaler i 

Misjonssalens lokaler i Sandnesporten» og spør om de kan tenke seg 

å jobbe videre med dette og eventuelt om de kan tenke seg å sitte i 

utleiekomitéen.   

Det ble uttrykt flere tanker og bekymringer ang utleie og 

styremedlemmene har frem til 03.05.21 for å legge inn sine 

kommentarer ang saken i prisliste dokumentet.  

 

Styret vedtok følgende:  

● intern leie kan starte nå, men med noen forbehold  

● Ekstern utleie uteblir frem til 01.01.22. Da må utleiekomiteen 

være på plass og reglene avklart 

● Misjonssalen sine medlemmer får 20% avslag ved utleie av 

lokaler.  

 
 
 
 
 
Morris 
 
 
 
 
 
Styret 

57/21 Sommermøter? 

Styret vedtok at det ikke vil bli arrangert noen møter i juli, men dersom 

noen ønsker å arrangere noen enkle møter på eget initiativ så er dette 

mulig. Ta kontakt med SAH dersom det er av ønske.  

 

58/21 Sandnesporten diverse 
Nøkkelkort:  

Det vil blir utgitt nøkkelkort/ nøkkelbrikke og en brukermanual til de 

som har behov for tilgang til Sandnesposten. Det arbeides fortsatt 
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med brukermanual og igangkjøring av alarmsystemet så nøklene vil bli 

delt ut når dette er klart.  

 

Fellesareal i 1. etg til høyre ved hovedinngangen: 

Alle som bruker bygget, kan bruke dette området til å profilere seg. 

Det må være med noen fra Misjonssalen til å samordne utstillingene i 

dette område. Steinar blir med fra styret. Se også B-referat for mer 

informasjon. 

 

Ferdigbefaring:  

Det ble utført en ferdigbefaring av Misjonssalen sine lokaler i påsken. 

Det ble funnet noen skader og kosmetiske feil på bygget, men overalt 

så det bra ut. Feil og mangler er videreformidlet til Sandnesporten.  

59/21 NLM strategi – høringsuttalelse 

Dersom styret har kommentarer til høringsdokumentet til NLM kan 

disse sendes inn til SAH innen 29.03.21 

 

60/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuelt:  

 

Julemesse: 

Det har blitt gjennomført et møte om hvordan en ønsker å ha 

Julemessen i Sandnesporten. De som deltok var: Elisabeth Gausland, 

Bjørnar Ous, Solfrid Helle, Terje Eggebø, Ingun Lindefjell, Sissel 

Kjølleberg og Bjørg Topnes.  

 

Utfallet fra møte var:  

Alle er positive til julemesse og ønsker å arrangere den samme helg 

som vanlig, 26-28.november.  

Gruppen ser muligheter både med bygget, gjenbruken og de ønsker å 

ha en happening som samler inn penger til misjonen. Ønsker ikke å 

bare ta med den versjonen av julemesse vi har hatt i Langgata, men 

bruke dette som en mulighet til å tenke litt nytt. Spesielt med tanke på 

varesalg og møter/konserter tenker vi at det kan legges til rette for en 

endring. 

 

Foreløpig har Bjørnar og Terje sagt ja til å stille i komiteen. Solfrid 

ønsker å være med, men med fokus på barneloft/opplegg for ungdom. 

Bjørg og Sissel ønsker å bidra med selve forberedelsene.   

 

Veien videre:  

● Det er satt opp et nytt møte 27.april hvor Solfrid, Terje, Bjørnar 

og Elisabeth deltar.  

● Ønsker å få med seg flere i arbeidet og det vil bli sendt ut 

forespørsler etter at det har blitt laget en plan over møtene.  
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61/20 

● Ønsker å finne ut hvordan noen i staben kan delta tidlig i 

planlegging slik at en sikrer godt eierskap.  

● Svein Anton vil sende over et notat med sine kommentarer ang 

julemessen.  

 

Styremøter:  

Det er for tiden mange saker som må tas opp i styret noe som gjør at 

styremøtene blir lengre enn planlagt. For å unngå dette vil styret øke 

hyppigheten på styremøtene fremover. Nye møtedatoer vil bli satt på 

strategidagen/styremøte 11.05.21. 

 


