
 
 

 
  

 
Camilla åpnet med noen tanker ut fra Matt 5, 13-15. Vi kristne er lys og salt i verden, tar vi 
virkelig inn over oss den oppgaven vi har fått? Deretter bønn. 
 
Saksliste og innkalling ble godkjent 

 
Referat fra styremøte  
Misjonssalen Sandnes 

(A -referat) 
 

 
Tilstede: Helga Røyland, Solfrid Fosse Helle, Morris Kjølleberg, Svein Anton 
Hansen, Sverre Soleng, Camilla V. Gilje og Randa Granberg. 
 
Dato: 05.11.2020   Tid: 19:30 – 22:00 
 

 
 

Sted: via Web  
 

Forfall: Ingen  

Saksnr. Agenda Oppfølging 

85/20 Godkjenning av referater fra 21.10.20 + oppfølgingssaker 
- Ikke snakket med Rolf om møtevert. Randa følger opp videre. 
- MPG er orientert om at tegnebordet kan flyttes opp på 

Gullivergjengen sitt rom. 
- Svein Anton og Elisabeth er i dialog og avtaler hva gjelder 

søndagsskole påmelding. 
- Svein Anton er i dialog med Johs om formiddagstreff og skaffe 

nye ledere/ansvarlige. 
 

 
Randa 

86/20 Forsamlingsleders hjørne 
- 31. oktober ble det arrangert bønneseminar i Misjonssalen. 15 

stk. deltok. 
- Har vært møte med nattverdkomiteen – har innstilling til nye 

navn, tas opp igjen neste styremøte. Ble diskutert om 
gjennomføring av nattverd i Sandnesporten som spilles inn til 
MPG.  
 

 

87/20 Oppfølging etter medlemsmøte 
- Medlemsmøte ble holdt 1. november etter søndagsmøte.  
- Kom tilbakemeldinger som omhandlet forsamlingens fokus på 

den åndelige i prosessen vi er i.  
- Forslag fra styremedlem om å dele ut bønnelapper hvor vi 

fordeler medlemmer oss imellom, så vi kan be for hverandre. 
Vi kan ha bønneaksjon.  

- Se B-referat. 
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73/20 Søndagsskolen 
- 25. oktober var det samling for potensielle 

søndagsskoleledere.  
- Søndagsskolen tar selv kontakt og videre oppfølging med de 

som ikke kom på møtet, men har sagt de vil være med på 
Awana.  

- De som møtte opp, men ikke har forpliktet seg, følger styret 
opp videre. Hvert styremedlem ringer den de opprinnelig 
hadde kontakt med. Sverre sender mail med navn og oversikt. 
Svaret gis til Sverre så han samlet gir videre til Elisabeth Berg.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
Sverre 
 

74/20 Oppfølgingsansvar styret – tjenestegruppeledere 
- Ref. sak 25/20. Mailen sendes ut med informasjon til alle 

lederne for tjenestegruppene, med kopi til alle i styret.  
 

 
Svein Anton 
Morris 
 

77/20 Julemessa 
- Prøver å få ut loddbøker, kjører det som vanlig.  
- Vi går for to møter, slik det er planlagt. Venter og ser fremover 

hvordan smitte situasjonen blir. 
- Matservering er satt på pause, så tas det videre bestemmelser 

etter hvert.  
- Per nå tenkes det varesalg i 2. etg med egen oppgang og 

nedgang.  
- Må være mange i gangen for å registrer og finne plasser til 

folk. 
- Stoler eller sitte rundt bord? Det viktigste er at folk holder 

plassene sine.  
- Å kjøre det digitalt er minimum og gjøres hvis omstendighetene 

tilsier det.  
- Ting som folk har av gevinster kan gis til noen i styret/komiteen 

eller legges på bakrommet.  
- Hvis vi ikke arrangerer noe, kan vi få inn 50% av inntektene vi 

fikk i fjor. Hvis vi gjør noe redusert kan vi få inntil 70% av det vi 
taper.  

- Svein Anton sender ut info sms til medlemmer og linker til 
julemesse info på Misjonssalens nettside.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svein Anton  

79/20 Vikar for Solveig 
- Regionstyres arbeidsutvalg har møte 10.11. Der blir det gjort 

bestemmelser over styrets innstilling. Arnt Magne Granberg 
informerer videre om bestemmelser så det er klart til neste 
styremøte 11.11.  

- Arnt Magne holder kontakt med aktuelle søkere.  
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80/20 Innsamlingsaksjonen 
- Innsamlingskomite bestående av Sverre, Gunnar og Carita 

hadde møte 4.11, hvor Svein Anton også deltok.  
- Misjonsløp 15. november, og omvisning i Sandnesporten, blir 

utsatt grunnet smittesituasjon. Personer som har meldt seg på 
til 15.11 blir flyttet til ny dato. 

- Ny dato for Misjonsløp og omvisning er satt til 24. januar 2021.  
- Camilla omdisponerer de som har sagt ja til mat, til 24. januar.  
- Se B-referat.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camilla 

81/20 Weekendkomitè 
- Sist weekend vi hadde var i april 2018 på Holmavatn. Skulle 

hatt i 2019, men styret da tok en bestemmelse at det blir leir 
hvert 1,5 år (annenhver høst og vår). I 2020 ble weekenden 
avlyst pga korona. Nå er weekend satt til 10-12. september 
2021 på Tonstadli.  

- Selv om det er “mange ting som brenner”, er det viktig for 
fellesskapet å ha leir. Tenker på navn og tar det igjen i februar 
styremøtet.  

- Se B-referat.  
 

 

82/20 Forsamlingsleders roller og ansvarsområder 
- Ref. sak 56/20 
- Svein Anton innledet med sine tanker og erfaringer ved å ha 

en gjennomgang av hans ansvarsområder. Han har skrevet en 
liste som oppsummerer disse. Morris tok styret igjennom listen.  

- Nå er Svein Anton alene, om kort tid er det forhåpentligvis 
vikar inne for Solveig.  

- PR arbeid delegeres videre til en i stab.  
- Kaffe innkjøp: utfordrer kaffe-komité på det. Camilla snakker 

med Bjørg.  
- IBC sin kontaktperson: husstyret.  
- Nattverd: Svein Anton er hovedleder frem til en i komitéen sier 

ja.  
- Hovedleder for lovsang: har spurt en frivillig om å ta den 

tjenesten, vedkommende tenker på det.  
- Dele ut giro til ikke betalt kontingent: kan få noen 

administrative timer på frivillig basis til slike og lignende 
gjøremål. Tas opp på medlemsmøte når vi nærmer oss 
Sandnesporten.  

- Kan ha møter via web. 
- Tas opp igjen om styret skal ha et eget AU.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camilla  
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83/20 Følge opp kontaktmisjonærer 
- Sak utsatt. 

 

 

88/20 Ny kasserer 
- Utsettes til neste styremøte. 

 

 

89/20 Flerkulturelt arbeid – Sandnesporten 
- Viser til eget skriv skrevet av Helga til styret. Helga tok styret 

gjennom skrivet og sine tanker. Ønsker å starte en 
komité/gruppe som jobber for det flerkulturelle arbeidet og 
integrering av nye landsmenn i Misjonssalen.  

- Helga spør de personene som er foreslått i skrivet. 
- Styret støtter gruppen, og de har mandat til å gå i gang med 

utgangspunktet i notatene, trenger ikke ny styrebehandling. 
Tar en status når vi har styremøter.  

- Tolking med smittevern er ikke gjennomførbart slik vi har utført 
det. Skulle vi investert i et tolkeanlegg? Det avklares med Terje 
Eggebø om tolkeanlegg er med i budsjett til lyd/lys/bilde. Pris 
for tolkeanlegg blir sendt til Sverre, så kan vi se om vi får 
sponsor for det.  
 

 
 
 
 
 
Helga 

90/20 Program for åpning/innflytting i Sandnesporten 
- Det bør settes opp en komité med Misjonssalen og 

Sandnesporten om åpning. Kan holde det litt åpent, om 
smittesituasjonen er slik den er nå, kan vi feire skikkelig når det 
har roet seg (sommer/høst 2021).  

- Tas opp igjen neste styremøte.  
 

 

91/20 E-post/brev fra Sandnessenteret - bekymringsmelding vedr. 
Bedriftshotellet 

- Sandnessenteret har sendt inn bekymringsmelding til 
kommunen om bedriftshotellet. Sandnessenteret har kontaktet 
oss med oppfordring om at vi også skal sende inn klage.  

- På bakgrunn av at vi har opplevd lite å klage på de siste årene 
har vi ikke noe grunnlag for å sende inn klage.  

- Det jobbes med å få til et fortau utenfor Langgata 71.  
 

 

92/20 Nye Covid retningslinjer – innvirkning på Misjonssalens program 
framover 

- Kom nye retningslinjer 5. november (i dag). NLM kommer 
fortløpende med nye retningslinjer for forsamlinger. Enda 
usikkert om våre stoler gjelder som fastmonterte stoler. Med 
fastmonterte stoler kan vi samles opp til 200, hvor smittevern 
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ivaretas. Uten fastmonterte stoler kan vi være maks 50. Får 
svar på dette i løpet av de nærmeste dagene.  

- Morris og Svein Anton kan ta noen avgjørelser uten å involvere 
hele styret når alle detaljene og retningslinjene er klarert.  

- Tiltak som skal bli gjort slik situasjonen er nå (i tillegg til de vi 
allerede gjør): vi kutter kirkekaffe og kaffe før møtet. Den som 
er blitt satt opp på mat, er den tredje personen sammen med to 
møteverter. Det registreres fortsatt, forsterker delegering til 
sitteplasser. Desinfiserer som før. Tweens møter utenfor 
bygget, eller stedet de skal være. Søndagsskolen oppe har 
max 20 barn med to ledere. Settes opp faste stolrekker i 
sidesalen (døren skal alltid stå åpen), dette frigjør litt plass i 
møtesalen slik at vi kan ha enda mer avstand mellom radene. 
Stolene skal ikke flyttes på. Camilla kontakter Bjørg, Randa 
kontakter Rolf.  

- Svein Anton formidler til IBC hvordan vi gjør det, og oppfordrer 
til lik gjennomførelse. Informerer også om stolene i sidesalen. 

- Svein Anton sender sms til medlemmer om endringer, med link 
til Misjonssalens hjemmeside hvor alle detaljene står.  

- Førstkommende søndag er det familiemøte. Møtet holdes med 
disse nye tiltakene. Holder dialog med møteleder Ida. 

- Mandag 9. nov. trer de nye retningslinjene i kraft, og vi har til 
da fått vite om vi kan være 200 eller 50 på våre møter. Hvis vi 
bare kan være 50 er det viktig å ikke tenke full lockdown, men 
se på muligheter og løsninger.  

- Bibelgruppene er sårbare i disse tider. Oppfordrer til kontakt, 
enten ute, via web/telefon eller fortsatt treffes fysisk så lenge 
alle retningslinjene blir ivaretatt.  

- Morris kontakter Sveinung Thingbø og James Froment om de 
kan se på muligheten for å streame møter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Camilla  
Randa 

 
 
 
Svein Anton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morris 

93/20 Eventuelt 
- Neste styremøte 11.11.20 kl. 18:30-22:00. Holdes digitalt.  

 

 


