
 

 

 

Referat for styremøte for  

Misjonssalen Sandnes 

 
 

 

  

 
Til: Elisabeth Gausland, Ingebjørg Helle, Kjersti Eiane, Morris Kjølleberg, 
Svein Anton Hansen, Anders Helle, Sverre Soleng 
Dato: 13.02.19   Tid: 19:30 – 22.00 

 
 

Sted: Misjonssalen   
 

Forfall: Svein Anton Hansen  

 
Vi hadde åpningsbønn.  

 
Saksliste og innkalling ble godkjent 

Saksnr. Agenda oppfølging 

09/19 Vi godkjente referatet 23.01 - inkludert oppfølgingssaker 

 

 

08/19 Rentebeslutning Norrøna lån 

Vedtak:  

“Fastsettelse av rente for 2018 for lån til Norrøna AS:  

I 2017 var renten 3,00%. For 2018 blir renten 3,00% (uendret)” 

 

 

09/19 Ferdigstillelse og signering Årsmelding 2018  

VI gjorde ferdig årsmeldingen og signerte denne.  

 

 

10/19 Godkjent av Årsregnskap 2018 

Dette må utsettes og gjøres på mail da årsregnskapet ikke er klart 

per dags dato. Det gjøres på mail.  

 

 

11/19 Årsmøte - program, ansvar og samtale 

 

Disse er spurt og sagt ja til å bidra på årsmøte: 

 

- Kristian Rasmussen - ordstyrer 

- SAH - piano 

- Arnfinn Røyland - andakt 

- Solfrid Helle og Bjørg Topnes - referent 

- Kari Sandve og Gunstein Hadland - signere protokoll 

- Kari Eggebø og Reidun Edland - kjøkken 

 

Sverre sender ut en agenda til dem som er direkte involvert.  

 

Elisabeth og Kjersti innleder samtalen om arbeidet, med temaet: 

Søndagsmøtene- veien videre.  

 

 



 

 

 

Referat for styremøte for  

Misjonssalen Sandnes 

 
 

Svein Anton sender melding til komiteledere i forkant og informerer 

dem.  

 

12/19 Forkynner-konferanse i London for forsamlingsleder 

Vi ønsker å sende Svein Anton på forkynner-konferanse i London 

med en estimert kostnad på 10.000. Det er viktig for inspirasjon og 

påfyll i en viktig tjeneste.  

 

 

13/19 Informasjon  

 

Status Forsamlingsutvikler 

Det er 5 søkere på stillingen  

Vi har diskutert kandidater og bestemt hvem vi ønsker å kalle inn til 

intervju. Vi starter intervjuprosessen før søknadsfristen går ut, og vil 

kalle inn flere til intervju om det er aktuelle kandidater 1.mars. 

Henviser B-referat.  

 

Ny økonomiansvarlig, 

viser til B-referat.  

 

Kunstgave 

Vi inviterer Arnfinn Røyland til neste styremøte for å informere om 

en mulig kunstgave.  

 

   

 


