
 
 

Referat fra styremøte for  
Misjonssalen Sandnes 

A-referat  
 

 
  
 
Tilstede: Elisabeth Gausland, Randa Granberg, Helge Røyland, Morris 
Kjølleberg (på Skype), Dag Lindefjeld, Sverre Soleng og Svein Anton 
Hansen 
 
Dato: 13.11.19   Tid: 18.30 – 22.00 

 
 

Sted: Hos Elisabeth, Asheimveien 65 A  
 

Forfall: Ingen  
 
Åpningsord ved Dag (Jeremia 17,7-8) 
 
Saksliste og innkalling godkjent 
 
  

Saksnr. Agenda Oppfølging 

55/19 Godkjenning  av referater fra 24.09 og 22.10. 
 
A- og B-referater godkjent fra begge møter. 
 

 
 

50/19 Medlemsmøte 17 november 
 
Vi gikk gjennom program og ansvar for medlemsmøtet/ ekstraordinære 
årsmøtet. Alt i rute. Se ellers egen oversikt/plan. 
 

 
SAH 
 
SS 

44/19 
 

Forsamlingsutvikling del 2 

Solveig B.Ommedal innledet før samtale: 
Hun oppsummerte fra samtalen 24.september. Eget dokument laget fra 
samtalen 24.september. 
Innspill fra styret til Solveig om flere av punktene hun hadde laget til 
samtale. 

Etter Solveigs innledning: Mye samtale om hvordan vi tar imot nye, å 
lage gode systemer for å registrere og følge opp nye og de som har gått i 
forsamlingen en liten tid. 

Stikkord: - info/ struktur, - småfellesskap, - m.m. 

Oppfølging av ulike grupper: en fra styret eller en ansatt. En fast 
kontaktperson. Skille mellom «kontaktperson» (innhente info til styret) og 
«ressursperson» som skal støtte/ hjelpe.  

Solveig og Svein Anton jobber videre med dette. 
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56/19 Forsamlingsarbeider, arbeidsoppgaver og prioriteringer 

A) Forsamlingsutvikler (20%): 
- Planning Center (adm.verktøy), - Medarbeiderfest for involverte i 
11-møtene, - Småfellesskap, - samling med lovsangsteamene, - tenke ut 
ideer, - lese om forsamlingsutvikling, - nettside/ sosiale media, - MPG 

B) B/U-arbeider (50%):  
- B/U-lagene, - fagdager, - eksterne besøk, - styre- og ledermøter. 

Utfordringer:  
Antall kvelder/ søndager. Hvor i MS sitt b/u-arbeid skal hun bruke sine 
krefter? Solveigs egne ønsker: - prioritere ungdom foran barn, - mer 
Loftet (bl.a. bibelgrupper for ungdommene) - mindre Yngres, - mer 
ledertrening (Slush), - ledersamling/ koordineringsmøte for ledere 
B/U-lag. 

Ressursbruk mot regionen.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverre og 
Svein Anton 

46/19 Samlivsspørsmål 

Svein Anton gikk gjennom dokumentet og endringer som er gjort siden 
sist.  
Nye innspill på endringer drøftet før dokument ble vedtatt. 

Et flertall i styret vedtok dokumentet slik det foreligger. Det var også 
stemmer i styret som ønsket flere punkter under punkt D (Gjengiftede - 
oppgaver). 

Det informeres om dokumentet på medlemsmøtet søndag 17.november. 
Dokumentet og informasjonen legges også ut på nettsiden - 
http://www.misjonssalen.no/media/dokumenter  
 

 
Svein Anton 

57/19 Forsamlingsleders hjørne  
 
A) Fellesskap-20: Invitasjon sendt ut til mellomledere ++ (ca 25 pers) 
B) Nattverdkomite: komitemøte 7/11.  
C) Kongens Fortjenestemedalje: Fylkesmann avslo å videresende 
søknad (aktuell person informert) 
D) søndagsskolen: Solveig og Svein Anton har hatt møte med Elisabeth 
Berg (hovedleder). Lederbehov og planer framover. Prioritere 
forsamlingsarbeider på tweens foran de minste barna.  
E) Vårplanen: - Årsmøtet blir onsdag 4.mars-20,  
- Søndagsmøter 5/1 - 28/6: 2 fam.møter, 1 Barnas Superhelg, 1 tur, 1 

Svein Anton 

http://www.misjonssalen.no/media/dokumenter
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weekend, 1 regionsmøte, 19 ordinære møter.  
Ikke møter: 17/5, 31/5, 7/6. Møte 2.pinsedag 1.juni kl 11.00 
F) FLs møtekalender til neste styremøte delt ut.  
 

40/19 Ansatte, rutiner ved samtaler  
Utsatt til neste møte 
 

Svein Anton 

58/19 Fordelt givertjeneste (Evaluering giveraksjon 2019) 
Utsatt til neste møte 
 

Sverre 

59/19 Eventuelt 
 

- Taler julemessa 2020 og 2021: Morris og Svein Anton følger opp 
- Styremøtedatoer framover: 15.januar og 12.februar  
- Lederfest våren 2020 for involverte i søndagsmøtet. 

Styret vedtar budsjett, samt avklarer ansvarfordeling for festen. 
- Julemessen 2019: Takk til hovedkomite på VSJI 8.des. 

 
 
Morris og 
Svein  
 
 
 
Sverre 

 
 


