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
Tirsdag 6. mars 2007 kl 18:00-20:00
Trond Straume, Knut Gunnar Tveit

Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Runar Thorsen, Tor Flugsrud, Morgan Fjelde
(hovedprest)
Varamedlemmer: Bente Rolfsnes, Jan Frøysland (begge med full stemmerett pga to forfall)
Også til stede:
Gøran Byberg (prest)

REFERAT:
Sak Status og orientering
10/07
• Status stab, sykemelding, belastninger, vikar, hovedprest.
Gøran Byberg orienterte om situasjonen. Vi har vært en periode uten hovedprest. I
kombinasjon med sykemeldinger har dette resultert i en fase med ekstra stor belastning for
gjenværende prest, Gøran Byberg. Antakeligvis vil det være nødvendig å klarlegge hvilke
rutiner en skal følge ved fremtidige langtids sykemeldinger.
•

Dato for frivillighetsfest.
Denne er foreløpig satt til 18. april.

•

Alternative arrangement.
Følgende arrangementer er under planlegging:
- Lørdag 24. mars: Fellesgudstjeneste + konsert i Kulturhuset
- Lørdag 9. juni: Barnemusikkfestival + ”Minns du songen”

•

Kort orientering om revidering av budsjett:
Økonomiansvarlig Gunnar Tveit vil i løpet av de neste ukene gjennomføre en revisjon og
justering av årets budsjett.

•

Menighetskurs
Ove Eldøy orienterte om gjennomføringen av menighetskurset 26. og 28. februar. 25
personer deltok 1. kurskveld, mens det var 6 som deltok andre kveld.

Sak Årsmelding for 2006
11/07
Forslag til årsmelding var sendt ut sammen med innkalling til møtet. Årsmeldingen skal sendes
inn til Sandnes kirkelige fellesråd, og legges fram for årsmøtet i Bymenigheten 27. mars.
Vedtak:
Årsmeldingen ble med noen små endringer godkjent.
Sak Søknad om midler til menighetsplanting i Norge
12/07
Bakgrunn: I forbindelse med et spennende arbeid for å få etablert nye Bymenigheter i Norge,
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er det kommet søknad fra Helge Standal om å få dekket faktiske utgifter i forbindelse med
planlegging, reiser og møter til dette.
Vedtak:
• Menighetsrådet innvilger søknaden om støtte fra vår 10% konto (av de 50% som skal gå til
menighetsbyggende arbeid i Norge) for inntil 40.000 relatert til fortløpende dokumenterte
utgifter, og gir samtidig Kjell Martin Raknes fullmakt til å utbetale disse midler basert på
framlagte kvitteringer/rekninger.
• Det opprettes en egen konto i regnskapet hvor dette beløpet avsettes. Utbetalinger skal
fortløpende belaste denne kontoen.
Sak ”at nye mennesker skal komme til tro på Jesus . . .”
13/07
Bakgrunn:
Etter flere drøftinger i menighetsrådet og høringer både i menighet og blant celleledere må det
nå besluttes om menigheten aktivt skal starte leting etter alternativt lokale for Bydelshuset på
Ganddal eller fortsette på Bydelshuset som nå.
Vedtak:
Menighetsrådet ønsker å starte leting etter et lokale som er større enn Bydelshuset, primært med
tanke på leie.
Neste ordinære møte: Torsdag 22. mars 2007 kl 19.30
Ansvar for enkle forfriskninger: Tor Flugsrud
Ansvar for ”felleskap, bibel og bønn”: Bente Rolfsnes
Ganddal 12. mars 2007
Tor Flugsrud, sekretær
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