
 

 

Referat fra styremøte, 

Misjonssalen Sandnes, NLM 

 

 

 

 

Dato 12.12.2018  

 

Sted: Hos Anders, Lundegeilen 13, 4323 Sandnes 

 

 

 

Tilstede: Sverre Soleng, Anders Helle, Morris Kjølleberg, Ingebjørg 

Helle, Elisabeth Gausland, Svein Anton Hansen, Kjersti Eiane 

 

Forfall:  

 

  

 

 

Kjersti åpnet med en kort andakt, deretter bønnestund 

Sakliste og innkalling godkjennes 

 

Saksnr. Agenda Hvem 

55/18 Godkjenning av referat 21.11 - inkludert oppfølgingssaker 

 

 

56/18 B/U arbeider status og videre prosess 

Vi har fått tilbakemelding fra regionstyret at de ikke vil dekke en 

75% stilling per i dag men kan muligens fra 1.1.2020 dekke dette 

forutsatt at regionstyret vedtar denne økningen.  

 

Vi synes det er viktig at vi øker ansatte ressurser nå før vi er i 

brannstasjonen. Det er et stort press på forsamlingsleder, og 

frivillige nå som vi har hatt en ubesatt stilling i en lengre periode nå.  

 

Vi ønsker å be om et møte med regionstyret for å diskutere denne 

saken videre. Det er viktig for oss å komme videre i denne saken 

og vi ser behovet for en økt stilling. Vi vil se på flere løsninger for å 

imøtekomme de behov vi ser med tanke på forsamlingen vår og 

ansatt midler.  

 

SAH 
SS 

57/18 Forsamlings leders hjørne 

● Vi trenger å forberede årsmelding. Svein Anton lager en 

liste over kontaktinfo til dem som skal skrive innlegg i 

årsmøte. Han skriver også en liste over kriterier med tanke 

på lengde, målform og hva som skal være med. Han legger 

SAH 
EG 



også ved årsmeldingen fra i fjor. Elisabeth sender dette til 

dem som skal bidra til årsmeldingen.  

 

Dato for årsmøte blir tirsdag 19.februar.   

● Det var flere besøkende på “Vi synger julen inn” enn 

tidligere år.  

● En liten økning i besøkende på julemessen i år enn i fjor.  

53/18 - Søndagsmøter - eksterne organisasjoner 

Det er kommet et forslag fra MPG om å endre 

retningslinjene med tanke på hva de skal bidra med. Styret 

ønsker å diskutere dette med dem da vi samles til felles 

møte over nyttår. 

 

Med tanke på Young Life ønsker vi å fortsette 

støttefunksjonen vi har og Svein Anton vil ta dette opp med 

dem.  

 

58/18 - Kandidater til regionstyrer     

 Styret har kommet med forslag til ulike styrer i 

regionen. Her henvises det til B-referat.  

 

59/18 Tjenestegrupper  

● nye personer til MPG, nattverd og supersøndag 

Vi trenger flere forslag til supersøndag, da de vi spurte 

takket nei. Elisabeth snakker med Ida angående hva som 

trengs for å gjennomføre supersøndag møtene til våren. 

Ingebjørg spør de foreslåtte navn.  

Vi har fått et ja fra Arnfinn Bø og en person er i 

tenkeboksen.  

Vi trenger en person til å spørre til MPG, forslag spørres av 

Anders, så Kjersti.  

Her henvises det til B- referat.  

IH 
EG 
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60/18 Bygge bygg 

● Status etter kick-off møte på brannstasjonen 

Nå er arkitektene i gang med tegningen av et første utkast 

klart til midten av januar. Vi ønsker å knytte til oss 

ressurspersoner innen interiør/design og lyd/lys/bilde 

allerede nå, slik at disse er klar når det trengs. Navn på 

kandidater finnes på B-referat. Vi avventer å spørre 

gruppen på interiør/design til etter 17.januar da møte med 

arkitektene hvor første utkastet er klart.  

 

● Utleie oppfølging etter salg av Norrøna AS 

Vi ønsker å prøve å beholde en relasjon med våre utleie 

grupper og være behjelpelig med plass til utleie. Da kan vi 

eventuell beholde dem som leietakere når vi flytter til 

Brannstasjonen. Vi har ordnet det slik at Oromo skal leie 

hos Ebeneser før vi flytter til Brannstasjonen.  

 



 

Vi går i dialog med Sandnesporten angående utleie og  

økonomien rundt den nye avtalen med IBC. Sverre gjør 

dette.  

 

● Vi ønsker å vurdere logobytte. Vi utsette dette til senere.  

61/18 Strategidag januar 

● 3.januar blir visjonsdag hos Kjersti. Elisabeth og Kjersti 

ordner mat/bestiller. Flere styremedlemmer gjør forarbeid til 

samtalearbeidet.   

● Ordinært styremøte 23.januar 

● Ordinært styremøte med nye medlemmer 6.mars. Sted 

ukjent.  

 

 

Referent: Elisabeth Gausland 

 

Godkjent: 

 


