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 17.juni 2008 kl 19:30-22:00
Tor Flugsrud

Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Gunnar Tveit, Runar Thorsen, Trond Straume,
Morgan Fjelde og Gøran Byberg
Varamedlemmer: Bente Rolfsnes - kveldens referent
Jan Frøysland - forfall
Innledning: Fellesskap, bibel og bønn ved alle i menighetsrådet.

Orienteringer
Intern evaluering
Info fra staben
Sak
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Budsjett, økonomi og givertjeneste
Bakgrunn:
I budsjettet for 2008 er det lagt opp til en forholdsvis stor økning i givertjenesten for å
kunne dekke inn ønsket aktivitet. MR ser imidlertid at inntekstøkning lar vente på seg og
budsjettet må revideres og planlagt aktivitet må endres noe. Menighetsrådet må vedta
hvilke innsparinger som må gjøres for å få et budsjett som ikke vil gi underskudd for 2008.

Finn Stangeland, Gunnar Tveit, Kjell Martin Raknes og Gøran Byberg har studert
regnskap hittil i år / Budsjett 2008 for å finne poster som kan reduseres for å oppnå et
budsjett som vil kunne være i balanse ved utgangen av 2008. I tillegg kom Morgan
Fjelde med et forlag til revidert budsjett som ble fremlagt på møtet.
En arbeidsgruppe med fokus på givertjenesten fremla et utkast til medlemsinfo ang
givertjenesten.
Drøftinger:
Menighetsrådet diskuterte nøye regnskap og budsjett. Drøftet økonomien og
forslag til justeringer i budsjettet.
Det er enighet om at nedskjæringer ikke skal ramme cellegruppelederne og andre
frivillige. Det er stor vilje til å verne om de frivillige som er drivkreftene i vår
menighet. En ser seg likevel nødt til å la deltakerne på høstens Global Leadership
Summit betale en egenandel på kr 200
Det er enighet om å flytte høstens gudstjenester på Sandnes Kulturhus til et annet
sted. Vi satser på å finne løsning for å være så synlige som mulig i byen tross
redusert aktivitet på kulturhuset. ”Minnes du sangen” 19.oktober og ”Heilt kong
familieshow” 7.desember blir værende på Sandnes Kulturhus.
Vedtak:
Budsjett for 2008 er vedtatt med de endringer som fremkom i møtet.
Menighetsrådet følger nøye med den økonomiske situasjonen og har forventninger om at
givertjenesten vil avspeile kr 140 000/måned i oktober.
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Eventuelt
Bjerga Bygg/Rogaland Radio. Vi er interessert i å test bygget for å se om det er
funksjonelt for vår aktivitet. Menigheten er ikke klar til å gå inn med kapital på
nåværende tidspunkt. Det blir gitt tilbakemelding til de rette instanser.

Neste ordinære møte: 3.september 2008
Innledningsord: Deg
Enkle forfriskninger:
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