Referat fra styremøte for
Misjonssalen Sandnes
A- referat

Tilstede: Elisabeth Gausland, Randa Granberg, Helge Røyland, Morris
Kjølleberg, Svein Anton Hansen, Dag Lindefjeld, Sverre Soleng
Dato: 08.04.19 Tid: 18:30 – 22.00
Sted: hos Dag, Tronesgeilen 5
Forfall:
Helga åpnet med å dele noen tanker over Joh. 5, den syke ved Betesda dam, deretter bønn.
Saksliste og innkalling ble godkjent.
Saksnr.

Agenda

20/19

Godkjenning av referat 13.03
- Inkludert oppfølgingssaker og weekend komite
- Ny dato for neste styremøte blir 23.05. hos Helga.
- Referat fra møte mellom Ressurskomiteen og styret ferdigstilles
og sendes styret for eventuell kommentar før oversendelse til
nybyggkomiteen.
- Sekretær leder sak “Referat og oppfølgingssaker” f.o.m. neste
styremøte

21/19

Budsjett for 2019. Vurdering av nytt regnskapsprogram
Budsjett:
- Det er etterslep på avtalt fast giverbeløp og faktiske inntekter.
Dette følges opp/informeres om i en “tjenlig” sammenheng.
- Utgifter samlingsfest økes til 20 000,- Renovasjon ned til ca. 3500,- Annonsekostnader økes til 17 000,- Sverre oversender budsjettet til Region Sørvest.
Nytt regnskapsprogram:
- Styret vedtok å ta i bruk Uni Economy programmet. Reidun
Edland koordinerer med Eldbjørg Lindefjeld vedrørende nye
prosedyrer. Vi får mer info etterhvert vedrørende bruk.

22/19

Rekrutteringsprosess forsamlingsutvikler
- Sak ført i B-referat.

23/19

Forsamlingsleders hjørne og oppgavepriortering
- SAH la fram oversikt etter samtaler med styreleder/nestleder over
oppgaver som vil kuttes/nedprioriteres. Han kan kontaktes

Oppfølging

Morris/Dag

Morris

Sverre

Sverre
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-

mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Skal normalt ikke være
tilgjengelig fredag til søndag (utenom de søndager han har
møter).
Sesongstart blir 11.08. og samlingsfest 18.08.

24/19

Plan styresaker 2019 - Prioriteringer og tidsplan
- Elisabeth gjennomgikk dokumentet “Innledende tanker til
lederoppfølging”. Møte planlagt 07.05. Samtale om hvordan
møtet skal gjennomføres og hvem som skal og/eller bør delta.
Møtet 07.05. gjelder søndagsmøter. Ledere av de ulike
tjenestegruppene innkalles.
- Øvrige punkter vedrørende “Prioritering og tidsplan” utsettes til
neste møte (23.05.)

Sverre
Elisabeth

19/19

Grunnregler for styrearbeid
- Styret vedtok det fremlagte utkast til styreregler. Se vedlegg 1 Styreregler for 2019 vedtatt 08.04.2019.

25/19

Eventuelt:
- Sverre utfordrer noen til å si noe om fast givertjeneste, praktisk
info 28.04, giverhjerte 12.09. og 19.09.
- Ingen har svart ja til komite for forsamlingsweekend. Vi flytter
forsamlingsweekend til våren 2020. Viktig også å oppfordre hele
forsamlingen tidlig om at de kan melde seg til komiteen.
- Parkering: Morris informerte litt om tilfeldig møte med
representant for Bedriftshotellet. Vi kan parkere på deres
eiendom. Containerne er plassert pga uenighet med nabo på
andre siden (KS Sandnes Senteret AS, Langgt. 73 - 87). Morris
Morris
kontakter eier av KS Sandnes Senteret AS for å informere om at
vi nå har en uholdbar parkeringssituasjon og at vi vurderer å
iverksette tiltak slik at adkomst gjennom Asbjørn Klosters gate blir
langs midtlinjen slik det egentlig er tenkt.

