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 25. mars 2008 kl 20-22:00
Tor Flugsrud, Trond Straume og Gunnar Tveit.

Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Runar Thorsen, Morgan Fjelde (daglig leder) og
Gøran Byberg (prest)
Varamedlemmer: Bente Rolfsnes og Jan Frøysland

Innledning: Fellesskap, bibel og bønn ved alle i menighetsrådet.
Sak
26/08
MR

Bymenigheten-Sandnes 2012
Drøfting av ”B-2012”. Morgan og Ove orienterte fra et møte mellom Lura Menighet,
Biskopen og By-Menigheten. Menighetsrådet diskuterte aktuelle
områder for menighetsplanting. Saken diskuteres videre i MR i neste møte.

Sak
27/08
MR

Økonomi + endelig regnskap
Morgan orienterte kort om regnskapet for 2007.
Vedtak: Økonomisituasjonen i menigheten blir tatt opp på neste AU-møte.

Sak
28/08
MR

Årsmøte + årsmelding
Program for årsmøte ble satt opp og foreløpig årsmelding presentert.

Sak
29/08
AU

Medlemsverving
Vedtak: Det settes fokus på medlemskap på årsmøtet, samt under gudstjenestene i april.
Aksjon: Stab+ den fra MR som ønsker velkommen til gudstjeneste i april

Sak
30/08
AU

Innkalling og referat-MR-AU
Vedtak: MR-sine referat legges ut på internett. Når det er mulig legges også sakslisten
ut. AU sine referater med vedlegg arkiveres i det elektroniske arkivet knyttet opp mot
kirkevergen.
Aksjon: Morgan foretar arkivering. Ove legger ut referater og sakslister.

Sak
31/08
AU

Cellegruppeledere i Bymenigheten-Sandnes
Det utarbeides en pakke/grunnkurs for cellegruppeledere, som tar for seg tips og råd til
nye og eksisterende cellegruppeledere samt forventninger til lederen fra MR sin side. Et
utkast til denne pakken diskuteres med cellegruppelederne på samlingen til Holmavatn i
august, bearbeides og presenteres for cellegruppelederne i Januar 09. En tar sikte på å
kunne begynne med dette i løpet av 2009.
Lederens forhold til menigheten tas opp som en egen sak på årsmøte 09, men diskuteres i
forkant med cellegruppelederne.
Aksjon: Morgan+evt. andre kommer med forslag til grunnpakke til aug. 08
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Sak
32/08
AU

Intern evalueringsgruppe
Vedtak: Evalueringsgruppen innkalles til neste møte i AU.
Aksjon: Morgan kaller inn til evalueringsgruppen.

Neste ordinære møte: 15.april
Innledningsord: Deg
Enkle forfriskninger: Jan
Ganddal, 30. mars 2008
Jan Frøysland
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