
 
 

 
  

 
Camilla åpnet med et personlig vitnesbyrd. Nå er tiden for å gi lys inn i mørket til folk. Vi får 
lov å få lys inn i vårt mørke, og en fred inn i sorgen. At kjærligheten vi har til Gud skal bringe 
folk tilbake til Gud. Leste fra 1 Pet. 1, 3-5, deretter bønn.  
 
Saksliste og innkalling ble godkjent 

 
Referat fra styremøte  
Misjonssalen Sandnes 

(A -referat) 
 

 
Tilstede: Randa Granberg, Helga Røyland, Morris Kjølleberg, Svein Anton 
Hansen, Sverre Soleng, Camilla V. Gilje og Solfrid Fosse Helle. 
 
Dato: 12.01.2021   Tid: 18:30 – 22:40 
 

 
 

Sted: Digitalt  
 

Forfall: Ingen  

Saksnr. Agenda Oppfølging 

01/21 Godkjenning av referater fra 07.12.20 + oppfølgingssaker 
- Formiddagstreff: Det er spilt inn navn for nye ledere. Det er 

konkludert med at det ikke blir flere samlinger i Langgata. 
Oppstart tirsdag 13 april i Sandnesporten. Styret tar det videre 
på et annet styremøte.  

- Det nye regnskapsprogrammet brukes. Morris har takket 
Eldbjørg, gjøres også formelt på årsmøte. 

- Vedtak om å låne 800 000,- er sendt til styret i Sandnesporten 
for behandling, følges opp av Sverre og Morris i neste møte.  

- Logo: Svein Anton tar det videre med INFO – gruppa i neste 
møte. Da ses det mer på fargevalg av logo. 

- 20. januar er Misjonssalen bedt om å spille inn våre tanker 
rundt profilering. Sverre følger dette opp videre. 

- Julemesse ansvarlige, Helga og Bjørnar, har fått overrakt 
blomster som takk for innsatsen.  

- Se B-referat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverre, Morris 
 
Svein Anton 
 
Sverre 

02/21 Møteplan fremover 
- 21. februar har ikke IBC møter, så vi har hele bygget hele 

dagen og kan ha flere møter.  
- Styret ønsker så avanserte digitale møter som vi kan få til. Bra 

om møteleder og talen blir spilt inn i Misjonssalen. Sanginnslag 
fra våre egne krefter som spilles inn der de ser det passer best 
for dem. Har med innsendte video hilsener fra medlemmer. 
Hvis noen blir bedt om å bidra i digitale møter så er det viktig 
de vet hva de de sier ja til, hvor det ligger og til hvilket bruk. 

- 17. januar: andakt av Svein Anton. Satser på familiemøte 24. 
januar – Norene Sørdal er satt opp som taler – Svein Anton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Referat fra styremøte  
Misjonssalen Sandnes 

(A -referat) 
 

følger spør om hun vil spille inn talen digitalt. Digitale møter 
videre inntil retningslinjene tillater at vi har fysiske møter. Svein 
Anton snakker med Hilde og legger en plan.  

- Faste innslag i digitale møter: Siste fra styret, kort fra 
Sandnesporten, Awana søndagsskole og misjonsstoff i noen 
av møtene.  

- Svein Anton snakker med Elisabeth Berg om barn i digitale 
møter.  

- Oppfordrer gruppen Kidza om å få til noe for barna. Solfrid tar 
dette videre til gruppen.  

- Videoblogg utgår, og relevant informasjon blir sløyfet inn i 
møtene av møteleder.  

- Digitalt voksentreff har vært positivt og vi fortsetter med det. 
Digital lavterskel kirkekaffe. Tema for gruppesamtaler 
promoteres i forkant. Neste dato er 10.februar. 

- MPG har møte 26. januar, da legger de en plan for åpningen i 
Sandnesporten 21. mars.  

- Avgjørelse ang. åpningsfest i Sandnesporten tas når det 
nærmer seg mtp. smittevernregler.  
 

 
 
Svein Anton 
 
 
 
 
 
 
 
Solfrid 

03/21 Forsamlingsleders hjørne 
- Åpningsfest komitéen samles for å starte planleggingen. 
- Awanasamling lørdag 6. februar.  
- Alarm og overflyttingen har startet. Blir overført til Norrøna 

som tar det videre.  
- Torfinn Roland og Svein Anton har startet en prosess med 

innhenting av nøkler.  
- Salg av inventar til IBC: Morris tar kontakt med pastor og fører 

saken videre.  
- Det vedtas en sum på 350 000 for salg av inventar.  
- Fortau: IBC har blitt lovet at vi fikser denne saken. Det er en 

dialog rundt prosessen i saken- må konkludere med Norrøna. 
- Svein Anton, Elisabeth og Anders har hatt sin første 

arbeidsdag sammen. Anders starter i jobben senest 1. mars. 
 

 
 
 
 

04/21 Region sørvest, valgnemnda, årsmøte 
- Morris melder tilbake til valgnemnda med styrets forslag på 

kandidater.  
- Se B-referat.  

 

 
Morris 
 

05/21 Forsamlingstur i juni, dato, sted, komite 
- Anders Noraberg er koordinator. Dato: 13. juni. Anders finner 

den beste løsningen for hvor vi skal være. Plassen må være 
stor nok og bookes på forhånd.  

 
 
 



 
 

 

 
Referat fra styremøte  
Misjonssalen Sandnes 

(A -referat) 
 

- Kan se på: Holmavatn leirsted, Alsvik, Røyrvik- og Osa 
gårdsbarnehage.  

 
06/21 Arbeidsbeskrivelse - Elisabeth Berg 

- Nærmeste overordnet er Svein Anton.  
- Arnt Magne Granberg er arbeidsgiver og skal gå igjennom 

stillingsinstruks og arbeidsbeskrivelse med Elisabeth. Han har 
bedt om styrets tilbakemeldinger.  

- Dokumentet ble gjennomgått og noen endringer ble gjort. 
Vedtatt med de endringer foretatt i styret.  
 

 
 
 

07/21 Strategidag; når? 
Flere styremøter; når? 

- Nytt styre sammen med tre ansatte tar strategi dag hvor det 
skal ses på visjon. Dato: 24. mars kl. 16:00. Har det på 
sakslisten første styremøte i nytt styre.  

- Sittende styre har ett styremøte igjen før årsmøte. Det er mye 
som skjer fremover, styremedlemmer må være obs på at det 
kan bli sendt ut ting til godkjenning på mail.  

 

 

08/21 Årsmelding 
- Første utkast ble gjennomgått. Randa finskriver og gjør 

endringer til neste styremøte. Blir lagt ut på disk i forkant av 
neste styremøte.  

 

 
Randa 

09/21 Årsmøtet 
- Uvisst om gjennomførelse av årsmøte lar seg gjøre i.h.t 

smittevernregler. Må tas en endelig avgjørelse neste 
styremøte. 
Plan A: Kan være 50 (eller mer). Styret er arrangører. Holder 
på satt dato, åpner for stemming noen timer i forkant av 
årsmøtet.  
Plan B: Kan ikke være 50 eller mer – digitalt årsmøte med 
forhåndsstemming.  
Plan C: Utsetter årsmøtet.  

- Kandidatene kan offentliggjøres noen uker i forkant, 
benkeforslag må sendes inn innen en viss dato.  

- Alle hører litt rundt med ulike menigheter hvordan de tenker å 
gjennomføre sitt årsmøte. 

- Morris kontakter regionskontoret for råd.  
- Se B-referat.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
 
Morris 
 
 

10/21 Sandnesporten – LAN 
- Regionen har betalt for mulighet for å ha LAN for 300-350 

personer i Misjonssalens lokaler i Sandnesporten. Det er 
skissert et forslag til en avtale med regionen. Gikk igjennom 
avtalen. 

 



 
 

 

 
Referat fra styremøte  
Misjonssalen Sandnes 

(A -referat) 
 

- Regionen ønsker å ha leir vår/høst. De har ansatt som bruker 
noen prosenter på dette. Ansvaret ligger på regionen. Disse 
helgene kan vi ikke bruke bygget. 

- Vi er innstilt på å få dette til. Evaluerer etter første leir om det 
er ekstrakostnader/detaljer vi må gå inn i.  

- Skal i utgangspunktet vare i fem år.  
- De leverer lokalet i samme stand som mottatt.  
- Må gå en runde på ting som: har de med egne stoler? Bruk av 

bord og slikt. 
- Vi ønsker å få dato tidlig slik at vi kan klargjøre det i vår 

kalender.  
- Regionen må gi tilbakemelding på om de ser for seg to eller tre 

dager.  
- Vi gir tilbakemelding på hvordan vi tenker, tar det tilbake til 

Terje Madland og Arnt Magne Granberg, som tar det videre til 
regionen.  

- Settes opp som sak på neste styremøte.  
 

11/21 Sandnesporten 
Innsamlingsaksjon 

- Har vært en god desember. Fått en privat gave på 50 000 og 
en på 10 000. Tusen takk for gavene! En anonym bedriftsgave 
på 30 000. 

- Det pågår en flaskepant aksjon som nå ligger på 2-3 000 kr. 
- Stol aksjon: Har solgt 37 stoler, som utgjør 55 500,-. Mer fokus 

på stolaksjon videre. 
- Må flytte dato for misjonsløpet. Sverre holder kontakt med 

Svein Anton om det.  
 
Oppdatering Sandnesporten  

- Skal være et møte 13.01 om status og forslag til nye vedtekter 
til SP. De er opprettet i 2018, må gi innspill på vedtektene.  

- Håper å komme i gang med dugnader når ting åpner litt opp.  
- Må få en samlet oversikt over spørsmål om utleie.  
- Profilering: Misjonssalen må tenke på profilering – få frem LAN 

i denne sammenheng. Vi må ha en avtale med SP og gjenbruk 
at det som har med forsamlingsarbeidet å gjøre er det 
Misjonssalen som svarer på. 

- Styret har fått en henvendelse fra LLB (LydLysBilde) som tas 
opp igjen neste styremøte.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sverre 
Svein Anton 

12/21 Forespørsel fra NLM Region Sørvest om å arrangere Regionmøte 
5. juni 2021 i Sandesporten 

- Planen er at det gjennomføres slik som i 2020; tre fysiske 
plasser med streaming fra en hovedplass. 

- Styret er positive.  
- Kan utfordre Ebeneser om de også vil være med som 

arrangører.  
- Morris snakker med Regionen videre om dette.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Morris 



 
 

 

 

 
Referat fra styremøte  
Misjonssalen Sandnes 
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13/21 Eventuelt  
- Landsarrangementet “Fellesskap-21”blir digitalt i år. Lørdag 

13.mars. Tas opp igjen neste styremøte. 
- Morris har snakket med formann i Ebeneser, fellesmøte blir 

utsatt til begge forsamlingene har nye styrer.  
- Neste styremøte 2. februar 2021 – tas en vurdering i forkant 

om det blir fysisk eller digitalt.  
- Se B-referat.  

 

   


