
 

 

Referat fra styremøte, 

Misjonssalen Sandnes, NLM 

 

 

 

 

Dato 23.01.2019  

 

Sted: Hos Morris,  

 

 

 

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

Gausland, Svein Anton Hansen, Kjersti Eiane 

 

Forfall: Anders Helle, 

 

  

 

 

Morris åpnet med en kort andakt, deretter bønnestund 

Sakliste og innkalling godkjennes 

 

Saksnr. Agenda Hvem 

01/19 Godkjenning av referat 12.12 - inkludert oppfølgingssaker  

02/19 Forsamlings leders hjørne 

 

Stillingsannonse er ute på facebook, vil komme på nav.no og 

aviser. Søknadsfristen er 1.mars. Foreløpig ingen søkere.  

 

“Bibeluke 7” skal det være en uke hvor det skal være høytlesning 

av Bibel. Vi har fått en oppgave om å skaffe 4 personer som kan 

lese. Fredag 15.februar mellom kl 17-18 i Sandnes kirke.  

 

Det er påmeldt 10-11 stk til Fellesskap 19 i Oslo.  

 

I høst utfordret vi Svein Anton til å velge et kurs han ønsker å delta 

på. Ønske er et forkynnerkurs i London i 3-4 dager. Prisen på 

kurset er 120 £, i tillegg til transport og opphold. Dato er 25-27.juni. 

Styret vil behandle dette via mail.  

 

03/19 Status NLM Sandnesporten - Brannstasjonen 

 

Det jobbes med reguleringsplaner og skisser og 

romfordeling i brannstasjonen. Ellers henvises det her til B-

referatet.  

 

 



04/19 Evaluering Julemesse 
 
Ingunn Lindefjell (leder hovedkomiteen) kom for å gi oss en 

evaluering av arbeidet rundt julemessen. I hovedsak er vi alle 

fornøyde. Det var god stemning under julemessen. Samtalen om 

julemessen dreide som om ulike detaljer og ansvarsområder hvor 

vi kan forbedre oss.  

 

Vi ønsker å promotere julemessen som vår felles dugnad og som 

en av to møtehelger (Baranas SuperHelg) som samler folk utenfor 

Misjonssalen. Dette ønsker vi å gjøre som forsamling, ikke kun en 

gruppe. Vi ønsker å kjøre noen tjenestegrupper tettere inn mot 

julemessen slik at det letter børen med å skaffe folk til ulike 

oppgaver.   

 

For flere detaljer fra samtalen om/ evalueringen av julemessen 

vises det til B-referat.    

 

05/19 Tjenestegrupper  

- Vi har flere tjenestegrupper og komiteer som trenger påfyll. 

Styret diskuterte navn og kandidater og her refereres det til 

B-protokoll.  

 

06/19 Årsmelding - status og veien videre 

 

● Vi fordeler ansvar for rettskriving og fordeler det slik 

Anders: side 1-2 

Morris: side 3-4 

Ingebjørg: side 5-6 

Sverre: side 7-9 

kjersti: side 10-11 

● Årsmøte - program og ansvar 

Sverre ønsker velkommen og leder møte inntil ordstyrer tar 

over. 

● Elisabeth forbereder noen punkter som gjør at vi kan 

snakke om utvikling av arbeidet og dra forsamlingen inn i 

dette på en slik måte at det er mulig å ha en samtale om 

dette.  

● Vi samles den 13.februar for siste finpuss på programmet 

og gjennomgang av regnskapet før det sendes ut.  

 

 

 

07/19 Medlemsforpliktelser  

08/19 Eventuelt:  

- Pyntekomite lurer på hvordan det blir når IBC flytter inn og 

begynner å bruke lokalene. De ønsker tilbakemelding om 

de må endre sin praksis.  

 

 

Referent: Elisabeth Gausland 

Godkjent: 


