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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. 

ByMenigheten - Sandnes 
Postboks 3046, 4392 Sandnes Tlf. 51 60 55 70                   E-post:  post@bymenigheten-sandnes.no 

 
MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET  

 
Sted: På menighetskontoret i Lundegeilen 18, Ganddal 
Tid: Mandag 16. oktober 2006 kl 19:30-22:00 
Forfall:  
Til stede: 
Medlemmer:  Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Knut Gunnar Tveit, Runar Thorsen, Trond Straume, 

Tor Flugsrud, Helge Standal (hovedprest) 
Varamedlemmer: Bente Rolfsnes, Jan Frøysland 
Også til stede: Gøran Byberg (tom sak 79/06) 
 
 
REFERAT: 
Sak 
76/06 

Budsjett 
 
Gunnar Tveit la fram forslag til budsjett for 2007. Menighetsrådet ønsker gjennom budsjettet 
å vise at menigheten har økonomi til å øke staben fra 2,5 til 3 stillinger.  
 
Vedtak:  
Forslaget til budsjett for 2007 ble vedtatt med to små justeringer. 

  

Sak 
77/06 

Stillinger og ansettelse 
 
I sakene 66/06 og 73/06 har menighetsrådet vedtatt å lyse ut en 100 % stilling som 
hovedprest, samt at det må utarbeides en plan for økonomisk dekning av denne stillingen.  
 
Daglig leder presenterte et forslag til stilingsannonse for menighetsrådet, i tillegg til forslag 
til framdriftsplan: 

- Kort annonse i Vårt Land 
- Fullstendig utlysning på menighetens hjemmeside 
- Utlysningsdato 21.10.2006 
- Søknadsfrist 06.11.2006 
- Tilsetting i menighetsrådets møte 16.11.2006 
- Under forutsetning av enstemmig vedtak i menighetsrådet og at øvrige formaliteter 

er oppfylt, forventes en rask administrativ godkjenning av tilsettingen av Sandnes 
kirkelige fellesråd. 

- Tiltredelse snarest mulig etter 01.01.2007, avhengig av oppsigelsestid for den som 
eventuelt blir tilsatt. 

  
Vedtak: 

- Menighetsrådet godkjenner fremlagt forslag til utlysningstekst. 
- Menighetsrådet godkjenner forslaget til framdriftsplan. 
- Daglig leder sender en søknad til Sandnes kirkelige fellesråd om utvidelse av 

stillingsrammen fra 2,5 til 3 stillinger. Vedtatt budsjett for 2007 legges med som 
underlag til denne søknaden. 

  
Sak 
78/06 

Intern evalueringsgruppe 
 
Menighetsrådet har tidligere vedtatt å opprette en intern evalueringsgruppe i forhold til 
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forsøksprosjektet som valgmenighet, og at Egil Rise skal være leder for denne gruppen. 
(sakene 62/06 og 75/06).  
 
Medlemmer:  
Den interne evalueringsgruppen i Bymenigheten består ved oppstarten av: Egil Rise (leder), 
Ole Arild Osmundnes, Tor Bjarne Vestad og Finn Stangeland. Gruppen velger selv et 
kvinnelig medlem inn i gruppen. 
 
Forslag til mandat:  
ByMenighetens interne evalueringsgruppe skal evaluere om ”nye mennesker kommer til tro 
på Jesus og blir ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet".  
De skal også se hvordan de seks absoluttene blir ivaretatt i soknestrukturen i en 
valgmenighet: 
1. Den norske kirkes bekjennelsesskrifter 
2. Menighetens visjon, selvforståelse og egenart 
3. Menighet for byen 
4. Ansvar og myndighet for alle ansettelser 
5. Cellegruppene skal være del av den formelle struktur 
6. Definert medlemskap 
De skal også bidra med tall og statistikk til ekstern evaluator. 
Gruppen kommer med innspill til menighetsrådet underveis i evaluringsperioden. 
Rammen for arbeidet er tre år. 
 
Vedtak:  
Menighetsrådet godkjenner forslaget til mandat. 

  
Sak 
79/06 

Forebygging / beredskap relatert til evt. Overgrep 
 
Menighetsrådet ønsker at det utarbeides rutiner for å forebygge dette og beredskap om noe 
slikt skulle skje. Det bør settes sammen en arbeidsgruppe som lager et forslag til 
menighetsrådet. 
 
Vedtak:  

- Daglig leder samler inn opplegg som er utarbeidet i andre menigheter og 
forsamlinger. 

- Daglig leder utarbeider et forslag til retningslinjer/rutiner for ByMenigheten til 
menighetsrådets neste møte. 

  
Sak 
80/06 

Arbeidsutvalg / delegering 
 
Bakgrunn:  
Det er ønskelig å effektivisere menighetsrådets arbeid og det daglige arbeidet for staben. 
Dette kan bl.a. gjøres ved å delegere oppgaver til leder og arbeidsutvalg etter retningslinjer 
som menighetsrådet vedtar.  
 
Vedtak: 

- Daglig leder gis fullmakt til å administrere menighetens ofringer ut fra 
menighetsrådets plan for ofringer. 

- Daglig leder gis fullmakt til å planlegge og gjennomføre kurs og lederopplæring. 
- Menighetsrådet oppnevner et arbeidsutvalg bestående av menighetsrådsleder, 

hovedprest og daglig leder til forberedelse av aktuelle saker til menighetsrådsmøtet. 
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Sak 
81/06 

Givertjenesten 
 
Menighetsrådet drøftet muligheten for å styrke arbeidet med givertjenesten. Gruppen som 
arbeider med å rekruttere til fast givertjeneste består nå av Trond Straume og Helge 
Dragsund. 
 
Vedtak:  
Menighetsrådet ber Helge Standal om å utfordre nye personer til å bli med i arbeidet med 
givertjenesten. 

  
Sak 
82/06 

Medlemsfest høsten 2006 
 
Menighetsrådet har tidligere lagt opp til en medlemsfest 11. november. Dato og opplegg ble 
drøftet.  
 
Vedtak: 
Vi planlegger et medlemsmøte i uke 47, gjerne tirsdag 21. eller torsdag 23. november. 

  
Sak 
83/06 

Status forretningsideer: "ByMenigheten AS" 
 
Bakgrunn 
Menighetsrådet har tidligere startet et arbeid for å utrede muligheten for å opprette et AS.  
En arbeidsgruppe arbeider med å identifisere og beskrive aktuelle forretningsideer. Dette 
arbeidet skal danne grunnlag endelig vedtak om etablering av et AS kan bli gjort av 
menighetsrådet. 
 
Menighetsrådet ble orientert om status for dette arbeidet. 
 
Vedtak: 
Arbeidsgruppen fortsetter sitt arbeid. 

  
Sak 
84/06 

Lokaler 
 
Bakgrunn 
Vedtak i sak 71/06: ”Menighetsrådet ønsker å starte et arbeid for å klargjøre hvilke behov 
menigheten i overskuelig framtid vil ha for bygg/lokaler, både når det gjelder størrelse, 
plassering, og spørsmålet om menigheten skal leie, kjøpe eller bygge.” 
 
Menighetsrådet drøftet hvordan dette arbeidet skal drives videre. 
 
Vedtak: 

- Menighetsrådet ønsker å etablere en gruppe som kan arbeide videre med denne 
saken. 

- Gunnar Tveit lager et forslag til gruppe til neste møte i menighetsrådet torsdag 16. 
november. 

  
Sak 
85/06 

Informasjon til menighetens medlemmer 
 
Bakgrunn: 
Menighetens medlemmer gir ofte uttrykk for et ønske om å bli informert om hva som skjer i 
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menigheten, i menighetsråd og i stab. Samtidig har menighetsråd og stab et ønske om å 
holde menigheten informert om hva som skjer. Dette har tidligere vært gjort ved utsendelse 
av e-post til de som har oppgitt sin e-postadresse, ved bruk av menighetens hjemmeside på 
Internet. I tillegg er menigheten blitt informert i forbindelse med gudstjenester, 
medlemsmøter og andre tilstelninger. I forbindelse med etableringen av ByMenigheten som 
et eget sokn med et formelt medlemsregister, har menighetsrådet vurdert behovet for en 
informasjon rettet eksplisitt til menighetens medlemmer. 
 
Vedtak: 
Staben sender ut en enkel informasjon på e-post til medlemmene minst én gang i måneden 
(unntatt i sommerferien). 
 

 
 
Neste ordinære møte: Torsdag 16. november. 
Ansvar for enkle forfriskninger: Helge Standal 
 
Ganddal 21. oktober 2006 
Tor Flugsrud, sekretær 


