
 
 

Referat fra styremøte for  
Misjonssalen Sandnes 

A-referat  
 

 
  
  
 
Tilstede: Elisabeth Gausland, Randa Granberg, Helga Røyland, Morris 
Kjølleberg, Svein Anton Hansen, Sverre Soleng 
 
Dato: 22.10.19   Tid: 18.30 – 22.00 

 
 

Sted: Hos Randa, Juvelveien 2 F   
 

Forfall: Dag Lindefjeld  
 
Elisabeth delte noen tanker ut fra Rom. 14, 17 -19  og nye erfaringer fra bibelgruppen hun er 
med i. Deretter bønn. 
  

Saksnr. Agenda Oppfølging 

49/19 Godkjenning  av referat fra 24.09 + oppfølgingssaker 
Referatet fra 24.09 må deles opp i A og B referat. Justeres ellers i forhold 
til kommentarer. Godkjennes neste møte. 
 

 
 

50/19 Medlemsmøte 17 november 
Må avklares med møteleder at møtet ikke blir for langt. Må normalt være 
ut kl 14:00.Svein Anton sjekker med IBC om vi kan være litt senere. 
Morris ønsker velkommen og leder. 
Sverre kontakter Arnt Ove og ber de informere, f.eks. om gjenbruk, 
org.kart. 
Info fra Julemessekomiteen, Ingunn 
Helga følger opp med Solveig/Søndagsskole om å holde ungene i 
aktivitet i 2 etasje til kl 13:00, og deretter sette på en film. 
Randa og Sverre tar ansvar for matbestilling og kjøkken 
Medlemsforventninger, innledning ved Svein Anton, gruppearbeid rundt 
border 
Ekstraordinært årsmøte: 
Morris leder konstitueringen. Sak: Valg til revisor, Knut Mæstad har sagt 
ja til å stille. Må ha to til referat og skrive under. Innkalling blir formelt i 
felles e-post 30.10. 
Se ellers egen oversikt/plan. 
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47/19 Medlemsforpliktelser (utsatt sak) 
Svein Anton gikk gjennom nytt forslag. Sa bl.a. litt om forskjellen på 
“forpliktelser” og “forventninger”. Svein Anton justerer forslaget i henhold 
til samtalen i møtet og legger det fram for medlemsmøtet. 
 

 
 

46/19 Samlivsspørsmål  
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Justert dokument ble gjennomgått og kommentert. Behandles videre i 
neste møte. Det er ønskelig med vedtak av dokumentet da, men dette er 
en meget vanskelig sak hvor det må brukes nødvendig tid for å få 
dokumentet best mulig.  
 

53/19 Julemessa 
Hovedkomiteen er i rute. Gevinster til hovedlotteri klare. Skal sitte på 
Mega og selge. Sponsorer innhentet. Fredag blir vanlig møte (ser ikke ut 
til at det går i orden med konsert). Ønsker å fylle opp listene på 
medlemsmøtet. 
 

 
 

51/19 Forsamlingsleders hjørne (NB: Noen punkter ført i B-referat) 
- Fellesskap-20 Oslo 17.-19.april-20:  

Som MS-styret tidligere har bestemt, så sendes invitasjon til 
mellomleder-nettverket og MS-styret 

- Mindestiftelsen: 
Sverre Soleng orienterte om at b/u-lag m.m. er oppfordret å søke 
før 1.november. 

- Bønnedag pTro: 
26.-27.oktober (kl 09-09) vil det bli bedt 24 timer for bønneemner 
som er sendt inn til pTro. Misjonssalen dekker 4 timer. Pr nå har 8 
personer meldt seg til å be (halv eller hel time) 

- Bønn 
Kalender for neste måned for FL delt ut.  

- Nattverdskomite mandat 
NVK-komiteen foreslår noen små endringer i mandatet. Fra 4 til 5 
år, og at det min. skal være 5 i komiteen i tillegg til FL. 

- Administrasjonsverktøy 
Forsamlingsutvikler ønsker å teste ut Planning Center. Dette kan 
brukes til møteplanlegging, lage ulike grupper, medlemsdatabase, 
utsendelser m.m. 
MS-styret mener at verktøyet først bør prøves ut på en mindre 
gruppe av folk fra ulike tjenestegrupper knyttet til søndagsmøtet.  
I tillegg bør styret også få prøve verktøyet. Etter en prøveperiode 
vil vi ta beslutning om bruk av administrasjonsverktøy. 
 

 

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

 

52/19 Parkering og fortau Misjonssalen 
Forslag fra Morris ble raskt gjennomgått, noen spørsmål. 
Styret vedtok å gå videre med forslaget og ber Norrøna/Sandnesporten 
om å dekke kostnadene. 
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Morris innhenter en bedre skisse og presenterer denne sammen med 
Svein Anton til IBC for å få deres synspunkt. Deretter legges forslaget 
fram for Norrøna-styret før naboer informeres. Vi kommer tilbake til den 
praktiske gjennomføringen.  
 

54/19 Eventuelt 
- Ingen saker på eventuelt 

 

 
 


