
Referat fra styremøte
Misjonssalen Sandnes

(A -referat)

Tilstede: Morris Kjølleberg, Elisabeth Gausland, Steinar Reilstad, Kjersti Vingen
Froment, Ingebjørg Helle, Kristine Tungland, Gunnar Aareskjold og Svein Anton
Hansen

Dato: 28.03.2022   Tid: 18:30 – 22:00

Sted: Misjonssalen/ Sandnesporten

Forfall: Ingen

Ingebjørg åpnet med med noen tanker/andakt ut fra sangen He Will Hold Me Fast og
situasjonen i Ukraina, deretter bønn

Saksnr. Agenda Oppfølging

30/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
Styret godkjente innkalling og saksliste. Se sak 42 for eventuelle
saker.

Info

31/22 Godkjenning  av referater fra 14.03.22 + oppfølgingssaker
24 - Økonomi - kollekt til Ukraina:
Det har ikke blitt opplyst til menigheten at pengene fra kollekten
05.03.22 blir gitt til KPK Flyktninghjelp. Dette blir nå lagt ut på sosiale
medier og i fellesmailen.

28- Regionmøte:
Kandidatene er videreformidlet til regionstyret. Neste gang vi skal
komme med forslag til regionstyret, Barne- og Ungdomsrådet og
valgnemnda må vi huske å gi en begrunnelse hvorfor vi foreslår disse
kandidatene.

29- Eventuelt - Styret til Sandnesporten:
Morris hadde en lang og god samtale med Gunnar Uglem (NLM
Sandnesporten) om hvem som velges som kandidater til dette styret
og at styret må ha en lokal forankring. NLM Sandnesporten vil som
andre aksjeselskap ha generalforsamling hvert år på våren. Dersom
styret i Misjonssalen i fremtiden ønsker å foreslå kandidater til styret
må dette gjøres tidlig på året.

Info

32/22 Fordeling av styrets kontaktpersoner til komiteer/undergrupper
Info
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Se eget vedlegg med oversikt over kontaktpersoner for
komiteer/undergrupper.

33/22 Godkjenning av styreregler 2022
Styret beholder styrereglene fra 2021.
Styret må dette året fokusere på å overholde regel 2 om at styremøtet
skal være ferdig klokken 22.00.

Info

34/22 Møteplan

Det blir ikke felles påskemøter med Ebeneser i år som tidligere.
Ebeneser arrangerer både Langfredagsmøte og 1.påskedagsmøte.
Misjonssalen arrangerer ikke møte på Langfredag, så styret
oppfordrer Misjonssalen sine medlemmer til å delta på møte hos
Ebeneser.

Styret vedtar at det ikke blir sommermøter i juli med mindre noen i
MPG stiller seg villig til å arrangere disse.

“Invitert” ble i vinter flyttet på grunn av korona. Invitert vil nå bli
arrangert 9-11. september.

Møteplan for høsten er nå satt opp. Det er styret som har ansvar for å
arrangere samlingsfesten (21.08.22). Det må settes av tid på et
styremøte før sommerferien til å planlegge denne festen.

Styret ønsker at Sveinung Hølmebakk kommer og har konsert i
Misjonssalen  25.september mot at vi får organisert frivillige (gangvakt,
tekniker ol). Styret ønsker at 20% av inntektene går til Misjonssalen og
resterende blir inntekter til Sveinung.

Info

35/22 Årsmøtet 23.februar
Styret gikk gjennom alle innlegg som ble sagt under “samtale om
arbeidet” og har følgende kommentarer til det som ble sagt:

● Ny i Misjonssalen tjenestegruppa skal ha første møte 04.april.
De som er med på møtet er Solveig Ommedal, Lydia Ydstebø,
Heidi Strand og Kjersti Froment.

● Styret ønsker å opprette en inntektskomite som kan være med
å se på de lange linjene, og som ser på hvordan vi kan sette
lys på det økonomiske i Misjonssalen. Komiteen vil blant annet
se på øking fast givertjeneste, kollekt og utleie. Komiteen kan
også arrangere arrangement som er inntektsgivende, for
eksempel Misjonsløp.
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● Styret takker for invitasjonen til å bruke gårdseiendom med
gapahuk og verksted til Misjonssalen sitt arbeid. Anders
Noraberg har allerede begynt å se på arrangement som kan
arrangeres på gården. Lederne på Checkpoint har også tatt
dette tilbudet til etterretning.

● Det er viktig at dersom en skal være med å støtte
enkeltpersoner økonomisk så må dette være noe vi gjør
sammen som en menighet og ikke nødvendigvis
enkeltpersoner i menigheten som skal ta på seg dette
ansvaret. Misjonssalen har en post i budsjettet på 15.000 kr og
styret må diskutere om vi skal bruke noen av disse pengene
eller som vi skal gjøre andre tiltak.

● Det er alle i menigheten sitt ansvar at alle føler seg inkludert i
menigheten uansett alder og bakgrunn. Vi som menighet må
jobbe med kulturen og terpe på at vi har et inkluderende
fellesskap der alle kan snakke med alle. Dette vil også bli tatt
opp på neste medlemsmøte.

● Det har i det siste vært flere som har sagt ja til å bli leder på
Checkpoint så de går nå mot å øke frekvensen på møter fra en
gang i måneden til annenhver uke.

● Forslaget om å gjøre arbeid for familier i Sandnes som
kommer fra lavinntektsfamilier eller som er innvandrere vil bli
gitt videre til diakonigruppen.

● Det er flott at Misjonssalen har sendt mer penger til
Misjonssambandet i år enn vi har gjort tidligere. I det siste har
det kanskje blitt mye fokus på “oss selv” med nytt bygg og
mange innkjøp som har blitt gjort og det er nå viktig at vi setter
mer fokus på ytremisjon igjen. Dette vil vi gjøre ved å informere
om misjonsarbeidet og å få flere misjonærer til å delta  på
søndagsmøtene. Samtidig er det viktig at det ikke blir 2
motpoler, men at ytremisjon og arbeid hjemme er likestilt og at
det ene ikke er bedre enn det andre.

● Arbeidet med en gjenbrukskafe er nå satt i gang. Se mer
informasjon om dette i sak 39 i dette referatet.

● Morris videreformidler til Leif Thingbø at han bør spørre unge
som er hjemme i foreldrepermisjon om de ønsker å være med i
gjenbrukskafearbeidet

36/22 Økonomi:
Vedtatt budsjett fra forrige styremøte er nå oppdatert og vil bli lagt ut
på Misjonssalen sine nettsider.

Info
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37/22 Program for medlemsmøtet 24.04
● Økonomi

- Årets budsjett
- Ny komite for inntjeningsmuligheter

● Generalforsamling (GF)
- Hva er GF?
- Hvilke saker vil bli tatt opp i år
- Sending av mandater
- Hvordan registrere seg som forening

● Kultur - hvordan snakker vi til hverandre? Hva bør en si og hva
bør en ikke si?

● Highlights for våren og høsten
● Julemessen 2022
● Hvis tid: Frimodighet til åpen mikrofon på søndagsmøtene

Info

16/22 Ansatte Stilling:

Arbeidsinstruksen for forsamlingsarbeider har blitt forenklet og mindre
detaljert og det har blitt gjort endringer på grunn av omstrukturering i
Misjonssambandet regionalt.

Bør endre stillingen fra forsamlingsutvikler til forsamlingsarbeider på
bakgrunn av søknaden om å gjøre om de 20% prosjektstillingen til en
fast stilling.
Utover dette godkjente styret den nye instruksen.

Info

38/22 FL hjørne

Arrangementet “Mann” – kjempesuksess hvor 60-70 menn deltok på
arrangementet.

Svein Anton vil lage et skriv til neste styremøte om hvordan styret bør
ta fatt i saken om eldsteråd/tilsynsråd.

Alle ansatte i vil ta ferie i hele  juli.

Svein Anton og Anders jobber med et dokument som heter  « Fra
baby til konfirmant». Svein Anton vil si mer om dette på et senere
styremøte.

Vi vil se lite til Svein Anton fra slutten av april til midten av mai
ettersom han vil være opptatt med arbeid for Norea.

Info
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39/22 Styreleders hjørne:

Utleie:
Morris har arbeidet lenge med å opprette en egen komite som skal ha
ansvar for utleie. Terje Eggebø har nå sagt ja til å bli leder for denne
komiteen. Han vil ha et møte med NLM Sandnesporten for å lage
felles kjøreregler for utleie.
Styret må bestemme seg for hvor langt frem skal en ta imot
bestillinger på utleie. Det har for eksempel allerede kommet inn
forespørsler for konfirmasjoner i 2023. Elisabeth hører med Salem
Bergen og Svein Anton hører med Egersund Arena hvordan de
praktiserer utleie langt frem i tid.

Kaffe/vafler i tilknytning til gjenbruken:
Leif Thingbø har tatt på seg dette arbeidet og har hatt første møte
med en gjeng som er interessert i å være med på dette. Gruppen har
bestemt at de skal ha gjenbrukskafe hver torsdag fra kl 12.00-16.00.
Dette arbeidet er en samhandling mellom Misjonssalen og gjenbruken.

Info

Svein Anton
og Elisabeth

40/22 Julemesse/høstmesse
Evalueringen fra julemessen 2021 er ikke klar enda så den vil bli tatt
opp igjen på et annet styremøte.
Det er ikke aktuelt å arrangere høstmesse i 2022. De personene som
er interessert i å arrangere høstmesse vil lage til et infoskriv med
forslag til messe for høsten 2023 som styret kan vurdere. Styret kan
da ta en beslutning på hva en ønsker å arrangere i 2023.
I 2022 blir det arrangert julemesse og Helga har sagt ja til å være med
i komitten. Se også B-referatet for forslag Morris og Gunnar skal
spørre om å være med i komiteen.

Det vil på meldemsmøtent bli informert om julemessen 2022 og om
tankene rundt julemesse/høstmesse 2023, slik at medlemmer er
informert. Det vil bli presisert at det ikke har blitt tatt noe beslutnig men
at det er noe vi tenker på.

Elisabeth

Morris og
Gunnar

41/22 Valg av utsendinger til Regionårsmøtet 21.mai
Styret utsetter denne saken til neste styremøte.

Info

42/22 Eventuelt

Sveinung Thingbø vil til neste styremøte lage et notat om sang og
musikk i Misjonssalen.

Info
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Bueskyterklubben ble ikke tatt med i sakslisten så dette tas opp igjen
på neste styremøte.

Styret setter opp et ekstra styremøte 21.juni. Dette er fordi det vil
komme flere lengre styresaker denne våren som vi trenger tid til å
diskutere.


