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:

Menighetskontoret
Torsdag 13.desember 2007 kl 19:30-22:00
Bente Rolfsnes.

Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Gunnar Tveit, Runar Thorsen, Trond Straume, Tor
Flugsrud, Morgan Fjelde (daglig leder) og Gøran Byberg (prest)
Varamedlemmer: Jan Frøysland
Innledning: Fellesskap, bibel og bønn ved alle i menighetsrådet.
Sak
45/07

Orienteringssak fra arbeidsutvalget (AU).
Sak: Mandat misjonsutvalg.
Vedtak: Foreliggende forslag ble vedtatt av AU

Sak
46/07

Orienteringssak fra AU
Sak: Gjennomgang av forslag til mandat og ferdigstillelse av mandat for
arbeidsutvalget (AU)
Vedtak: Mandatet er vedtatt hvis menighetsrådet vedtar det.

Sak
47/07

Orienteringssak fra AU
Sak: Barnelederkonferanse USA
Vedtak: Hovedledere fra Helt Konge, Jungelgjeng og S-klubb tilbys å reise. Egenandel
for den enkelte blir kr 3000, uavhengig av hvilket alternativ som velges.

Sak
48/07

Orientering fra Stab.
Orienteringen fra Stab var vedlagt innkallingen til menighetsrådsmøtet og ble ikke tatt
opp på møtet. Kort oppsummert.
Kjell Martin: Innberetning til skattemyndighetene over gaver til Bymenigheten i 2007,
budsjett for 2008, sende over offer vi har tatt opp til andre organisasjoner.
Andre`: Tor Olav Øie ny leder for S-klubben, trenger en leder til. 1 des. var over 500
ungdommer samlet i Gand Kirke til ”United Celebration”.
Morgan: Har fått en del ekstra oversikt siden Gøran har hatt permisjon. Har begynt å bli
veldig konkrete på rollefordelingen i stab, spesielt mellom Gøran og Morgan.

Sak
49/07

Mandat AU
Bakgrunn: Menighetsrådet har vedtatt å delegere en del saker av forretningsmessig
karakter til eget arbeidsutvalg (AU).
Vedtak: Forslaget fra AU i sak 46/07 vedtatt

Sak
50/07

Sammenheng Stab/MR
Innledning ved Morgan: Stab må stille forventninger til menighetsråd og menighetsråd
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må ha forventninger til stab. Viktig å være godt forberedt til menighetsrådsmøte, lese
referater og innkallinger.
Drøfting: Alle har ansvar for å inspirere hverandre. Det er ikke bare leder som skal dele
tanker og ideer. Forslag om felles frokost en gang pr halvår for å bli bedre kjent med
hverandre.
Vedtak: Alle går gjennom listen for engasjert lederskap og kommer til en konklusjon.
Gøran/Morgan kommer med forslag til dato for felles frokost.
Sak
51/07

Fokus-Bymenigheten år 2012
Bakgrunn: Vi startet prosessen sist gang og viderefører den nå. Fra sist møte ble alle
bedt om å ha 2012 bildet som en del av sitt bønneliv. Har Gud vist noe i denne
prosessen?
Menighetsrådsmedlemmene drøftet saken. Noen tanker var: Kulturhuset har en funksjon
i forhold til det å binde sammen cellegruppene som har stor geografisk spredning.
Menigheten har et organisert bønneliv og riktig bibelsyn.
Vedtak: Ny åpen runde rundt temaet i neste møte.

Neste ordinære møte: 22.januar 2008.
Innledningsord: Deg
Enkle forfriskninger: Gunnar
Ganddal, 16.desember 2007
Jan Frøysland
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