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1 – Ledelse av forsamlingen 

Misjonssalen Sandnes ledes av et styre valgt av årsmøtet. Årsmøtet er forsamlingens øverste organ. 

Styret har sammen med de ansatte hovedansvaret for driften av forsamlingen. Forsamlingsleder er 

daglig leder og har ansvar for at alle styrevedtak iverksettes. 

Styrets og forsamlingsleders ansvar og oppgaver er nedfelt i forsamlingens lover.  

 I tillegg til styret, velger årsmøtet også et tilsynsråd som primært skal ha tilsyn med forsamlingens 

åndelige liv og tilstand. Styret og tilsynsrådet skal i utgangspunktet ha hver sine definerte oppgaver, 

og unngå å behandle samme saker bortsett fra i saker hvor tilsynsrådet har ansvar for endelig 

vedtak. Tilsynsrådet er forsamlingens og styrets forlengede arm inn mot oppgaver av spesifikk 

åndelig karakter. Tilsynsrådet møter styret minimum 2 gang i året for å drøfte tilsynsrådets 

oppgaver.  

Misjonssalen og Misjonssambandet vektlegger «det allmenne prestedømme» hvor kvinner og menn 

tjener ut fra natur- og nådegaveutrustning, samt den tillit den enkelte får fra forsamlingen. Et 

tilsynsråd både velges av - og tjener derfor ut fra - det allmenne prestedømme, og er ikke tenkt å 

være en form for embetsstruktur i forsamlingen.  

Siden Misjonssambandet har et teologisk syn kalt «tjenestedelingsprinsippet», hvor et «særskilt 

tilsyns- og læreansvar» er forbeholdt menn, kan kun menn velges til dette rådet.  

De oppgaver som tilsynsrådet får er i utgangspunktet alle kristnes ansvar i kraft av det allmenne 

prestedømme. Tilsynsrådet får imidlertid et ekstra og overordnet ansvar for å se til at disse 

oppgavene fungerer i forsamlingen. Tilsynsrådet er slik sett også med og avlaster og bærer ansvaret 

som er lagt på forsamlingsleder.  

 

2 – Ansvar og oppgaver for tilsynsrådet 

● å være åndelige veiledere og rådgivere overfor enkeltpersoner i forsamlingen og styret. 
Slik støtter, avlaster og er rådet en ressurs for forsamlingsleder. 

● å be for og salve syke, enten selv eller ved å finne andre i forsamlingen som kan utføre 
denne oppgaven. (Jakob 5,14ff.) 

● å se til at sjelesorg- og forbedertjenesten utføres i tråd med forsamlingens ønskede praksis. 
● å se til at forkynnelsen er i samsvar med Guds ord og den evangelisk lutherske bekjennelse.  
● å se til at nattverds- og dåpsforvaltningen utføres i tråd med den lære og praksis 

forsamlingen står for.  
● å ta avgjørelse i aktuelle lærespørsmål (etter forutgående behandling av saken i styret) 
● å ha ansvar for samtale med medlemmer:  

1. som lever i strid med Guds ord (Matt. 18, 15-18) 
2. konfliktsituasjoner mellom medlemmer i forsamlingen 

Medlemmer som er innkalt til en slik samtale kan ta med bisitter. Involverer samtalen/saken 
en kvinne, skal tilsynsrådet også velge en kvinne i forsamlingen, primært fra sjelesorg- og 
samtaletjenesten, til å delta i samtalen på vegne av forsamlingen.    
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3 - Valg av tilsynsråd: 

I Det nye testamentet møter vi forventninger og krav som stilles til de som skal være forsamlingens 

tilsynsmenn; 1.Tim.3,1-7, Titus 1,6-9 og 1.Pet.5,1-4. Styret for forsamlingen bør derfor ha disse 

bibelske forventninger med seg når kandidater til tilsynsrådet foreslås. 

For en tilsynsmann er det avgjørende at han ser på seg selv som en tjener og forbilde for 

forsamlingens medlemmer, og ikke som en som skal «herske over» deres tro (1.Pet.5,2-3).  

Valg til Tilsynsrådet: 

● Årsmøtet i Misjonssalen velger to menn for en periode på tre år hver. Forsamlingsleder sitter 

fast i tilsynsrådet. Rådet består dermed av tre personer.  

● Styret for Misjonssalen innstiller overfor årsmøtet det antall tilsynsmenn som skal velges. En 

tilsynsmann er valgt når han får tilslutning fra minimum 2/3 av årsmøtet. Forslag på 

tilsynsmann rettes til styret i forsamlingen.  

● En tilsynsmann kan gjenvelges for en ny tre-årsperiode. Etter to perioder må en tilsynsmann 

være ute av tilsynsrådet i minimum ett år før han kan gjenvelges.  

● Valg av tilsynsråd skal gjennomføres skriftlig.  

  

 


