Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus
og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet.

MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET
Sted:
Tid:
Forfall:
Til stede:
Medlemmer:

På menighetskontoret i Lundegeilen 18, Ganddal
Torsdag 24. august 2006 kl 18:30-21:00
Siv-Merethe E. Erga

Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Knut Gunnar Tveit, Runar Thorsen, Trond Straume,
Tor Flugsrud, Helge Standal (hovedprest)
Varamedlemmer: Bente Rolfsnes
Også til stede:
Gøran Byberg
Fellesskap, bibel og bønn: v/ Knut Gunnar Tveit
Gunnar Tveit delte noen tanker ut fra Forkynneren 3,9-17. Hovedtanke: Jesus kan oppleves som et
ankerfeste eller fast holdepunkt i et liv som til tider kan være veldig vanskelig.
REFERAT:
Sak
Stab og stillinger
58/06
Gøran Byberg orienterte om situasjonen i staben.
Sak
59/06

Leieavtale på Kulturhuset
Bymenigheten er forelagt en leieavtale for leie av Kulturhuset til gudstjenester høsten 2006.
I denne avtalen er det satt en leiepris på kr 17.730,- (eks. mva), som er betydelig høyere enn
det som er betalt til nå. Gøran Byberg orienterte om en samtale som har pågått mellom
ByMenigheten og Sandnes kulturhus vedrørende dette leieforholdet.
Menighetsrådet ble også gjort kjent med at kirkevergen i Sandnes har satt i gang en prosess
politisk, med sikte på å få gjennomslag for et prinsipp om at leiepris skal være avhengig av
om arrangøren har mulighet til å ta inngangspenger eller ikke. Et slikt prinsipp vil kunne
bety en vesentlig lavere leiepris for Bymenigheten, som ikke har lov til å ta verken
inngangspenger eller kollekt til å dekke inn utgiftene ved gudstjenester.
Vedtak:
- Menighetsrådet godkjenner forslag fra Gøran Byberg om at det i første omgang
underskrives en leieavtale for de to neste gudstjenestene på Kulturhuset.
- Bymenigheten sender en søknad til Sandnes kirkelige fellesråd om en ekstra støtte på
kr 10.000 til delvis dekning av de ekstrakostnadene menigheten får med den
forhøyede leieprisen på kulturhuset.

Sak
60/06

Cellegruppene som del av menighetens organisasjon
Ved inngangen til forsøket med den nye soknemodellen (valgmenighet), var det en viktig
verdi for menigheten at "Cellegruppene skal være en del av menighetens formelle
organisasjon". Dette kan i nåværende modell f.eks. være mulig gjennom delegering og
utvalg.
Vedtak:
Menighetsrådet ønsker at cellegruppene / cellegruppelederne skal være en del av
menighetens formelle organisasjon og ledelse, og utfordrer cellegruppelederne til å komme
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med innspill på hvilke områder og i hvilken form de mener dette kan skje.
Sak
61/06

Stab og stillinger
Bakgrunn:
Det er behov for en gjennomgang av behov og balanse stab/frivillige. Noen stikkord for
diskusjon:
Stab, ledelse, administrasjon, prester, gudstjenester
Celleledere
Tjenesteledere:
- bønnegrupper, tekstlesere, nattverdutdelere
- velkomstteam, dekorgruppe
- lovsangsteam, drama
- koordinatorer, lyd, projektor, CD produksjon, CD/boksalg
Givertjeneste, økonomi, IT
Barneledere, jungelgjengen
S-klubben, konfirmanter, Oasen
Klyngeledere
Drøfting:
Menighetsrådet startet en drøfting omkring behov, prioritering og totalløsning, foreløpig
uten å fatte noen vedtak. Drøftingen vil fortsette på senere møter, inkludert arbeidsweekend
15.-16. september.

Sak
62/06

Intern evaluering av forsøket
Forsøket med ByMenigheten som valgmenighet skal evalueres av en ekstern
evalueringsgruppe. Denne er allerede opprettet, og vil snart starte sitt arbeid. I tillegg er det
ønskelig med en intern evalueringsgruppe, som både kan evaluere prosjektet og samle inn
informasjon og statistikk for den eksterne evalueringsgruppen (slik at vi får "mer for
pengene"). Dessuten vil den kunne se på forhold som er spesielt viktige for oss i menigheten
å få evaluert, og som den eksterne gruppen kanskje ikke vil gi oss svar på.
Vedtak:
- Menighetsrådet ønsker å nedsette en slik evalueringsgruppe.
- Fram til neste møte skal staben sammen med Ove Eldøy arbeide med å finne
medlemmer til denne gruppen. Det er ønskelig at det øvrige menighetsrådet også
bidrar med forslag til medlemmer.

Sak
63/06

Støtte til PC
Menigheten har mottatt en søknad fra André Skjerpe vedrørende økonomisk støtte til PC.
Det gjelder en privat PC, som han også kommer til å bruke i sitt arbeid i ByMenigheten.
Opprinnelig var denne PC-en finansiert delvis av Sola menighet, men denne andelen er blitt
krevd tilbakebetalt av André Skjerpe i forbindelse med at han sluttet i sin stilling der.
Vedtak:
ByMenigheten overtar forpliktelsen på kr 4.000,- som Sola menighet har hatt i forhold til PC
som André Skjerpe bruker.
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Neste ordinære møte: Torsdag 28. september.
Ansvar for enkle forfriskninger: Runar Thorsen
Ganddal 27. august 2006
Tor Flugsrud, sekretær
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