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
Tirsdag 27.mai 2008 kl 19-22:00
Morgan Fjelde (permisjon)

Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Gunnar Tveit, Runar Thorsen, Trond Straume, Tor
Flugsrud og Gøran Byberg (prest)
Varamedlemmer: Bente Rolfsnes og Jan Frøysland

Innledning: Fellesskap, bibel og bønn ved alle i menighetsrådet.
Sak
45/08
MR

Kurs og retning-2012
Bakgrunn: Menighetsrådet har arbeidet lenge med å legge framtidsplaner for
Bymenigheten-Sandnes. På bakgrunn av arbeidet i menighetsrådet og høring blant
cellegruppeledere og årsmøte er det utarbeidet et foreløpig retningsgivende notat.
Vedtak: Menighetsrådet ved Ove, Ragnhild og Gøran presenterer innholdet i notatet på
et informasjonsmøte for medlemmene etter gudstjenesten 1.juni.

Sak
46/08
MR

Økonomi og givertjeneste
Bakgrunn: Budsjettet for 2008 er lagt opp til en forholdsvis stor økning i givertjenesten.
Det har foreløpig ikke skjedd og menigheten går pr.d.d med underskudd. Budsjettet er
heller ikke endelig godkjent.
Vedtak: Finn Stangeland og Gunnar Tveit vil til neste møte se på regnskapstallene og
legge fram et revidert budsjett til neste møte for endelig godkjenning. Til neste møte vil
også en arbeidsgruppe som jobber med givertjenesten prøve å komme med forslag til
tiltak for å øke givertjenesten.

Sak
47/08
MR

Heilt Konge Produksjon A/S
Bakgrunn: Bymenigheten-Sandnes har hatt uformelle samtaler fra januar 2008 sammen
med FriBU (frikirkens barne og ungdomsorganisasjon) og Duplo data om det fantes
muligheter for å sammen starte produksjon av et famileshow med den hensikt å selge
konseptet til ulike menigheter i Norge. Det har lykkes å komme frem til en felles
forståelse for aksjeselskap der ByMenigheten og FriBu har aksjemajoriteten. Andre
bidragsytere er Duplo, Acta og Vestad Lightning. Bymenigheten og FriBu skyter inn
300 000 kr hver i aksjekapital.
Vedtak: Menighetsrådet er klar over at den økonomiske situasjonen til Bymenigheten er
”anstrengt” for tiden. Menighetsrådet mener imidlertid at konseptet er så godt og at
risikoen for å tape pengene er liten. Et enstemmig menighetsråd vedtar derfor å skyte inn
300 000 kr i aksjekapital til ”Heilt Konge Produksjon A/S”.

Neste ordinære møte: 17.juni 2008
ByMenigheten - Sandnes, Postboks 3046, 4392 Sandnes. Tlf. 51 60 55 70. E-post: post@bymenigheten-sandnes.no
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Innledningsord: Deg
Enkle forfriskninger: Trond
Ganddal, 31. mai 2008
Jan Frøysland
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