
 

 

 

Referat fra styremøte  

Misjonssalen Sandnes 

(A -referat) 
 

 
                                              

 
Tilstede: Morris Kjølleberg, Helga Røyland, Elisabeth Gausland, Steinar 
Reilstad, Kjersti Vingen Froment, Ingebjørg Helle, Bjørg Topnes og Svein 
Anton Hansen 
 
Dato: 25.03.2021   Tid: 18:30 – 22:00 
 

 

Sted: Web   
  

 
Åpningsord ved Steinar – delte fra Matteus 20:1-16 Arbeiderne i vingården 
 

Saksliste og innkalling ble godkjent 
 

Saksnr. Agenda Oppfølging 

36/21 Godkjenning av referater fra 08.03 + oppfølgingssaker / 

oppfølging av årsmøte/årsmelding 

Møteinnkalling ble godkjent og referat fra 08.03.21 ble 

gjennomgått.  

Kommentarer fra gjennomgang:  

Referat fra 08.03 signeres og sendes til Brønnøysund.  

Signeres digitalt.  

 

Gjennomgang av referat:  

31/21 Årsmøtet:  

1. kommentarer til årsmelding kan ikke innarbeides i årsmeldingen 

etter at den er godkjent i årsmøtet, men legges med som vedlegg.  

2. kommentar til sak – hvis vi får tak i stemmetallene så blir disse 

gjeldene for varamedlemmene. 

 

32/21 Møteplan framover (søndagsmøter) 

1b. Gjennomgang av 2etg mandag 29.03.21 med prosjektgruppa.  

Morris, Helga og Steinar blir med samt interiør komite. Sjekker opp 

ang smittevern hvor mange som kan stille. 

1d. Endret formulering fra «vil bli vurdert» til «vil bli prioritert». 

 

33/21Forsamlingsleders hjørne 

1. komiteen har begynt planleggingen. Ønsker å få med noen flere i 

planleggingsgruppa.  

4. Ikke sendt ut, men blir gjort snarlig.  

34/21 

Har kommet frem til endelig avtale som er godkjent av begge 

parter.  
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37/21 Styrereglement 

Gikk igjennom styreregler. Endringer blir gjort til punkt 2 hvor 

digitalt ble lagt til som eventuell møteplass.     

 

 
Morris 

38/21 Mellomledere - kontaktpersoner i styret 

Grupper ble fordelt mellom alle i styret. 

 
 
 
 

39/21 Møteplan framover (søndagsmøter) 

 

Påskeuka – påskevandring i Sandveparken.  

28.03.21 – Dåpssamling  

28.03.21 – digitalt familiemøte 

01.04.21 – skjærtorsdagsmøte utgår 

02.04.21 – langfredagsmøte utgår 

04.04.21 – livestream møte fra Ebeneser 

18.04.21 – Første møte i Sandesporten.  

 

Svein Anton tar kontakt med «voksenmøte gruppen» 25.03 for å få 

til en samling rett etter påsken.  

 

Digitale møter – vi må tenke litt mer fremover når det kommer til 

digitale/fysiske møter. Er sannsynlig at første møte ikke blir 18.april 

og da må vi være forberedt på dette. MPG må inn på banen for å 

lage en plan fremover for søndagsmøter. Svein Anton sender epost 

til MPG.  

 

Loftet er foreløpig flyttet til 23.april 

Formiddagstreff er flyttet til 13.mai.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svein Anton 
 
 
 
 
 
 
Svein Anton 
 

40/21 Forsamlingsleders hjørne 

- Begravelse for Salma Selemann Sova i Soma kirke 

30.03.21 kl 13.00. Svein Anton leder begravelsen.  

- Trio prøver å samles jevnlig. Neste møte blir etter påske.  

- Flotte dager i gjenbruken. Kommet inn over 200 000 kr de 

to første dagene.  

- Ikke mye som gjenstår før Sandnesporten er helt klar. 

- Arbeides godt i åpningsukekomiteen. Blir et bra program! 

Spørsmål fra styre: «Blir det gjort noen stunt til naboene for 

at de blir invitert?» Foreløpig er det planlagt åpen dag på 

lørdagen, men tar med innspillet videre til gruppa. 

 

 
 

41/21 Strategidag – saker 

Forslag til saker som skal tas opp:  
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- Hvordan organisere arbeidet på en effektiv måte? Elisabeth 

og Steinar lager et notat i forkant av strategidagen.  

- Vår visjon- hva er den, hvordan skal den komme fram? 

- Vår nye plassering- gjenbruken- hva skal vi jobbe med der? 

Inngangsport til forsamling, ungdomsarbeid – «menighet i 

menighet»?  Bevisst forhold.  

- Nykommere til Misjonssalen- hvordan når vi ut til nye? 

Hvordan skal vi få nye til å gjøre Misjonssalen til sin 

menighet? 

 

Strategidag blir flyttet til 26.04.21 16.30. Blir restriksjonene 

forlenget blir møte utsatt til neste planlagte styremøte. 

 

Elisabeth / 
Steinar 

42/21 Julemessa 2021 

Må avsettes en komite. Foreslår at komiteen lager et notat til neste 

styremøte 11.05.21 om hvordan de ser for seg at julemessen blir i 

2021 og fremover. Elisabeth kontakter mulige komitemedlemmer, 

se B-referat.  

1. Hvordan skal julemessen i Sandnesporten være? 

2. Hvis vi ikke ønsker julemesse, hva kan vi erstatte den med?  

 

 
 
Elisabeth 

43/21 Regionmøte – kontaktperson 

Skal avholde det slik som i fjor med 3 el.4 ulike lokasjoner.  

Blir avholdt 05.06.21 

Ingebjørg Helle blir kontaktperson.  

 
Ingebjørg 
 
 
 

44/21 Budsjett 2021 

Hadde en gjennomgang av budsjett og ble godkjent. 

 

 

45/21 AWANA 

Misjonssalen betaler rekning for Awana utstyr.  

 

SAH tar et nytt møte med Elisabeth og Anders om hvordan 

økonomi og budsjett for Ungkjerkå skal løses i fremtiden.  

 

 
 
 
Svein Anton 

46/21 Bruk av lokaler i Sandnesporten 

Misjonssalen har 3 kontorer i Sandnesporten. 

Svein Anton og Anders har fast kontorplass og kontor nr 3 blir brukt 

av Elisabeth 1 dag i uka.  

Styret ble enig om at driftspersonell kan benytte seg av kontoret 2 

dager i uka, men at Misjonssalen har rett å endre på dette i 

fremtiden hvis det skulle blir behov for det.  

 

 

47/21 Eventuelt 

Styremøter fremover: 
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26.04.21 – hvis det ikke blir strategidag  

11.05.21 – hvis det ikke blir strategidag 

14.06.21 – hvis det ikke blir strategidag. 

 

Økonomiske spørsmål:  

Positiv til effekter – beachflagg font må samsvare med ny logo. 

Positivt til t-skjorter, synliggjør møteverter. Styret godkjenner alle 

poster utenom drops.  

Piano – godt forslag, muligens må investere i noe av bedre 

kvalitet? Vil bli i hovedsak bli brukt i cafe og ungdomssal.  Dette er 

ingen hastesak og avventer derfor med å ta en beslutning.  

 

Må bli enig om hva de forskjellige navnene på rommene i 

Sandnesporten. Kan for eksempel ikke bruke navnet «cafe» 

ettersom dette kan være misvisende siden vi ikke har lov å drive 

cafe virksomhet.  

 


