
Referat fra styremøte
Misjonssalen Sandnes

(A -referat)

Tilstede: Helga Røyland, Morris Kjølleberg, Randa Granberg, Svein Anton
Hansen, Sverre Soleng, Camilla V. Gilje og Solfrid Fosse Helle.

Dato: 11.11.2020   Tid: 18:30 – 22:15

Sted: Web

Forfall: Ingen

Solfrid åpnet med noen tanker om at menneskelige avtaler kan bli brutt, både muntlige og
skriftlige. Gud sine avtaler blir aldri brutt. De har blitt skrevet ned. Han holder sine løfter. 1
Joh. 5, 12-13. Bønn for kvelden.

Saksliste og innkalling ble godkjent
Saksnr. Agenda Oppfølging

94/20 Godkjenning av referater fra 05.11.20 + oppfølgingssaker
- Camilla har kontaktet Bjørg ang. at kaffekomité skal være

tredje møtevert så lenge vi kutter kirkekaffe. Bjørg har
videresendt info til kaffekomité.

- Bjørg har fått forespørsel på mail om hun/noen i kaffekomitéen
vil ta ansvar for innkjøp av kaffe. Følges opp videre.

- Se B-referat.

Camilla

95/20 Forsamlingsleders hjørne
- Styret gikk gjennom Regionsstyrets arbeidsutvalg sitt vedtak

om ansettelse i Misjonssalen: vikar for Solveig B. Ommedal.
- Se B-referat.

96/20 Nye Covid retningslinjer fra 09.11.2020
- Nye retningslinjer trådte i kraft 09.11.20. Vi kan ikke ha flere

enn 50 personer på våre møter i Misjonssalen. Flere enn 20
skal meldes inn til kommunen. Krav om avstand, registrering
ved oppmøte og vaske rutiner følges videre.

- Sist søndagsmøte 08.11.20 ble avlyst.
- Ulike alternativer ble drøftet. Styret vedtar å avlyse de to neste

søndags møtene. Første møte blir 29.11.20. Det blir gjort en ny
vurdering innen da.

- Hvis det er forsiktig oppstart av møter fra den 29.11.20, så må
hovedlederne for tjenestegruppene ta en elektronisk samling
og se dette med møter framover. Morris og Solfrid og Svein
Anton stiller fra styret.  Sveinung Thingbø blir med for å se på
hva som er mulig rent teknisk. Møtet satt opp til tirsdag

Morris, Solfrid,
Svein Anton
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17.11.20. Svein Anton følger opp videre. Sverre informerer
Hilde (MPG).

- Sven Morten Kjølleberg skal tale den 29, Morris følger opp om
han kommer.

- 15.11.20 sendes det en digital barneandakt av Føbe
Edvardsen, samt en andakt av Svein Anton Hansen.

- 22.11.20 spiller Svein Anton inn en tale fra Nehemjas bok som
også vises digitalt.

- Yngres og koret er avlyst ut november. Loftet har samling
fredag 13.11.20, de sitter i hovedsalen og følger gjeldende
smitteregler. Svein Anton har meldt inn Loftet-samlingen til
kommunen.

- Mellomledere må få ta egne avgjørelser for sine grupper, hva
de er trygge på å gjennomføre eller ikke. Det er deres mandat,
og de får full støtte begge veier.

- Morris har snakket med Sveinung Thingbø, og det er utstyr for
å streame møter.

- Det må dannes en gruppe som kan jobbe videre med digitalt
innhold i de neste to ukene.

- Andre tiltak i disse tider: Svein Anton kan lage en hjemmeside
med søndagens tekst.
- Kan bruke lokale digitale ressurser.
- To og to kan møtes, tid for medvandring.
- Er det mulighet for å lage en slags form for podcast/vlog. Et
innslag som folk kan se hva som skjer, hvis noen brenner for
noe i den prosessen vi er.

Svein Anton
Sverre

Morris

73/20 Søndagsskolen
- Alle ringer og følger opp personer som vi allerede har vært

i dialog med til neste styremøte. Mail med navn er sendt av
Sverre.

Alle

77/20 Julemessa
- Det blir smittevennlig varesalg i Misjonssalen, deretter

streames hovedlotteri og et møte/andakt med kun ansvarlige i
Misjonssalens lokaler. Kommer tilbake til klokkeslett. Sven
Morten Kjølleberg skal ha andakt, Morris kontakter han om han
kommer, evnt. kan han forhåndsinnspille andakt fra Oslo.

- Helga/Bjørnar kontakter Sveinung/Anders om streaming.
- Bjørnar og Helga snakker videre sammen om muligheten for å

ha digital loddsalg/åresalg. Komiteen kontakter Roar Lindefjeld
for spm. om pris og tekniske muligheter.

- Bjørnar ser på muligheten for å lage en vippsmeny, med vipps
salg av loddbøker, og fronte dette.

Morris
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- Lodd har begynt å bli solgt til hovedlotteriet.
- Loddbøker kan leveres til komité: Bjørnar Ous, Johannes

Reilstad, Eli Kristine Honnemyr og Eldbjørg Lindefjeld, Helga
Røyland eller noen i styret.

- Svein Anton sender ut infomail til medlemmer, informasjon blir
skrevet på MS hjemmeside, og han sender ut info på sms. Svein Anton

97/20 Logo for Misjonssalen (innspill fra INFO-gruppa)
- Ble presentert for styret ulike fargepaletter for fargevalg til logo,

og logo med navneposisjoner. Tankene og bakgrunnen for
forslagene ble fortalt av Svein Anton.

- INFO – gruppa har gjort en god og grundig jobb.
- Det ble også vist forslag for ulike plasseringer av én logo på

Sandnesporten bygget, hvordan det kan bli seende ut. Styret
ønsker å se en tilsvarende montasje av de andre logoene på
bygget før vedtak tas om endring av logo.

- Styret ønsker at INFO-gruppen kontakter NLM sentralt om
profilering før det fattes et vedtak.

- Styret kan ta en beslutning 7. desember.
- Det skal være et møte med Sandnesporten om profilering i

bygget. Noen fra styret er med på møte, kommer tilbake til
hvem. Sveinung og James stiller fra INFO – gruppa.

- Det blir laget en informativ video som sier noe om prosessen,
med informasjon og bakgrunn for fargevalg og valg av logo.
Svein Anton eller Sveinung Thingbø kan bli intervjuet. Videoen
blir lagt ut på våre nettsider før styret tar en beslutning – til
orientering.

- Se B-referat.

80/20 Innsamlingsaksjonen
- Denne måneden kom det inn 13 000 kr. Dette kommer fra

giveravtaler. Det jobbes med misjonsløp og ulike arrangement
for å få til et stort engasjement fra menigheten.

- Misjonsløp 24.januar: Sverre og Camilla snakker sammen når
det nærmer seg om det praktiske rundt matsalg.

- Se B-referat.

83/20 Følge opp kontaktmisjonærer
- Vi som sendemenighet bør ha gode rutiner for hvordan vi

informerer om våre kontaktmisjonærers sensitive
misjonsarbeid, hvilke kanaler vi informerer i, samt hvordan vi
holder kontakt med dem.

- Styret ble presentert et skriv av Svein Anton som inneholdt
ulike måter vi kan informere om arbeidet på: hjemmeside,
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sosiale media, brev/mail, fokus på ytremisjon på våre møter,
kontaktperson.

- Kontaktperson for misjonærene får informasjon vi kan dele på
hjemmeside/sosiale media og i møter. Hvem som presenterer
informasjon i møtene blir planlagt sammen med møteleder.

- Se B-referat.

88/20 Ny kasserer/nye regnskapsrutiner
- Praksis til nå har vært en person som fysisk henter penger og

setter i banken, og betaler regninger. En person har regnskap
og ser over dette. Dette har fungert bra.

- Styret blir presentert et skybasert regnskapsprogram Uni
Economy. Rutiner rundt dette programmet og priser blir også
forklart.

- Sverre og Reidun kommer med et konkret forslag om hvem
som kan få tilgang, godkjenning av faktura og andre detaljer til
neste styremøte.

- Styret er positive, tas opp igjen med mer detaljer presentert.

Sverre

98/20 Skilsmisse/gjengifte – veien videre
- En gjennomgang ble gjort av muntlige tilbakemeldinger som

kom på årsmøte 04.03.20, samt en skriftlig tilbakemelding som
har blitt sendt til styret.

- Styret er takknemlige for tilbakemeldingene.
- Dokumentet som er blitt utarbeidet og er gjeldene for

Misjonssalen er sendt regionsleder Kolbjørn Bø. Han har tatt
det videre til Eldsterådet i regionen, som består av Kolbjørn
Bø, Jostein Skartveit og Helge Vatland. Deres tilbakemelding
ble gjennomgått ved Svein Anton.

- Delte meninger i styret om saken skal tas opp igjen eller ikke,
men med flertall vedtas det at saken tas opp til
realitetsbehandling på et senere tidspunkt.

- Styret vil jobbe videre med å se på eldsteråd, om det er noe vi
skal ha/trenger i Misjonssalen.

- Se B-referat.

99/20 Komiteer/prosesser SP-MS
- Inkluderer også sak 90/20 – program for åpningshelg
- 1. Mars 2021 skal Sandnesporten-bygget være ferdig og vi

skal ta over det. 19.-21. Mars er satt av til åpningshelg.
- På grunn av Covid-19 og restriksjoner knyttet til det

bestemmes det å ha en intern markering/fest første møte. Den
store offisielle åpningsfesten blir satt til helgen 20.-22. august
2021. Trenger en komité som jobber for dette.
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- Melder tilbake til prosjektgruppa.
- Utleie: det må være et vedtak/lovverk for dette. Vi må ha et

apparat som tar imot mindre leie. Dette tas opp på neste
styremøte. Forsamlingsleder skal ikke ta ansvar for utleie i
Sandnesporten.

- Se B-referat.

100/20 NLMs nye normallover for forsamlinger
- Utsatt sak – tas opp neste styremøte. Orienteringssak. Svein

Anton legger ut dokumentet i forkant av neste møte.

101/20 Nattverdkomiteen
- Nattverdkomiteen trenger 1-2 nye personer til. Består nå av

Arnfinn Røyland, Sissel Kjølleberg, Kari Sandve, Arnt Magne
Granberg, Morris Kjølleberg og Svein Anton Hansen. Morris er
den første som skal ut når ny person er klar.

- Se B-referat.

102/20 Eventuelt
- Se B-referat.
- Neste styremøte 07.12.20, digitalt. Kommer tilbake til

klokkeslett.


