
 

 

 

Referat fra styremøte  

Misjonssalen Sandnes 

(A-referat) 
 

 
  

 
Tilstede: Sverre Soleng, Elisabeth Gausland, Helga Røyland, Dag Lindefjeld, 
Randa Granberg, Morris Kjølleberg 
 
Dato: 13.03.19   Tid: 18:30 – 22.00 
 

 
 

Sted: hos Elisabeth Gausland, Asheimveien 65a  
 

Forfall: Svein Anton Hansen  

 
Elisabeth åpnet med et ord og bønn 

 

Saksliste og innkalling ble godkjent 
Saksnr. Agenda Oppfølging 

14/19 Godkjenning av referat 13.02 - inkludert oppfølgingssaker 

Referatene fra 13.02 ble gjennomgått og godkjent 

 

 

15/19 Konstituering av styret 

Styret konstituerte seg som følger: 

- Styreleder: Sverre Soleng 

- Nestleder: Elisabeth Gausland 

- Sekretær: Morris Kjølleberg 

 

 

16/19 Forsamlingsleders hjørne 

(Sverre ledet denne i Svein Antons fravær) 

Status Forsamlingsutvikler: Sak ført i B-referat 

 

Styremøter: Planlegges til 10.04 hos Dag, 15.05 hos Helga og 04.06 

hos Sverre. 

 

Forespørsel fra andre menigheter om å leie lokaler i brannstasjonen: 

Sak ført i B-referat. 

 

 

17/19 Revidert årsmelding - oppfølging årsmøte 

Feil i årsmeldingen for 2018 påpekt i årsmøtet er rettet opp. Det 

legges inn en merknad til slutt i årsmeldingen om dette. Signeres på 

nytt av 2018 styret. 

 

Elisabeth 

18/19 Innspill 2 etasje Brannstasjonen fra MS til NLM Sandnesporten 

Dag og Morris syr sammen alle innspill og sender ut til ressursgruppa 

for vurdering/gjennomgang/tilbakemelding. Ressursgruppa jobber 

videre (enten møte eller pr. e-post) og setter opp et forslag. Det settes 

opp møte 3.april i Misjonssalen, først kl 19:00 i ressursgruppa, 

deretter kl 20:00 felles ressursgruppa og styret.  

Dag, Morris, 
Sverre 



 

 

 

Referat fra styremøte  

Misjonssalen Sandnes 

(A-referat) 
 

 

Dag sender påminnelse på Facebook om frist for tilbakemelding fra 

medlemmene (18.03).  

 

19/19 Grunnregler for styrearbeid 

Dokumentet med gjeldende grunnregler for styrearbeid ble 

gjennomgått. Basert på innspill i møtet setter Morris opp et revidert 

forslag til neste styremøte. 

   

Morris 

20/19 Eventuelt 

Administrasjon av referater og dokumenter: 

Dag tar over som administrator av styrets Google docs områder. Han 

kontakter Anders Helle for overføring av tilganger m.m. 

 

Eventuell kunstgave: Sak ført i B-referat. 

 
 
Dag 

   

 


