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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 
Sted: Menighetskontoret 
Tid: Tirsdag 13.januar 2009 kl 19:30-22:15 
Til stede: 
Medlemmer:  Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Runar Thorsen, Tor Flugsrud, Morgan Fjelde, 

Gøran Byberg 
Varamedlemmer.: Bente Rolfsnes og Jan Frøysland  
Forfall: Trond Straume, Gunnar Tveit,  

Fellesskap: Vi starter nytt år med felles bibelleseplan mellom møtene. Denne våren leser vi Paulus 
første brev til korinterne, 2 kapitler til hver gang. Vi hadde lest kap 1og 2 til dette møtet. Vi trakk frem 
en ting fra vårt liv med Jesus og delte, avsluttet delerunden med bønn for hverandre.    

Orientering: 
Program for våren 
NaMu  neste skritt blir på Holmavatn sammen med cellegruppelederne 
Ny Biskop 
Strategiplan for cellegrupper 2012  Morgan, Ove og Bente har skisse klar til ledersamlingen 
på Holmavatn 
Evaluering av Rogaland Kultursenter som gudstjeneste sted  

Sak 
01/09  

Valg av MR leder og nestleder for 2009  

Vedtak:  

Ove og Ragnhild gjenvalgt som leder og nestleder ved akklamasjon 

Sak 
02/09  

Menighetsrådsvalg 2009 
Vi gjennomfører valget søndag 13.september, det vil bli gitt anledning til 
forhåndsstemming. Liste over representanter og varamedlemmer skal være klar til 
15.mai.  

Ragnhild gjennomgikk reglene knyttet til menighetsrådsvalg. Menighetsrådet er 
valgstyre og skal påse at valget går rett for seg. Det skal i tillegg oppnevnes et valgteam

 

som skal lede forberedelsene av valget, samt en nominasjonskomitè som skal finne 
kandidater til valglisten på nytt menighetsråd.   

Valgteamet bør i henhold til Kirkerådets rundskriv nr 2 - 2008 bestå av leder for 
menighetsråd, leder for valgstyret, leder for nominasjonskomitèen og administrativt 
personell. Siden menighetsrådet er valgstyre, anbefaler Kirkerådet at man velger en egen 
valgstyreleder i menighetsrådet. Ragnhild ble valgt til leder for valgstyret.  
Det settes ned en nominasjonskomitè som skal finne kandidater til nytt menighetsråd. 
Nominasjonskomitèen bør ha et medlem fra sittende menighetsråd og en fra stab.  
Gøran og Bente sa seg villig til å være med. Vi utfordrer to personer til, Jan ringer dem i 
etterkant av møtet. Resultat fremgår som vedtak.  
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Vedtak: 
Valgteam for kommende valg: MR leder, nestleder, menighetens daglig leder og leder 
for nominasjonskomitèen  dvs. Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Morgan Fjelde og leder 
for nominasjonskomitèen (ikke avklart ennå).  

Nominasjonskomité for kommende valg: Gøran Byberg, Bente Rolfsnes, Helge 
Standal og Monica Straume  

Sak 
03/09  

Støtte til menighetsplanting fra 5 % konto 
Vedtak: 
Vi ønsker å støtte Koinonia Menighet og Blystadlia Menighet med inntil kr 75 000 pr 
menighet. Dette er to menigheter i Oslo området som tenker cellebasert. Å plante 
menighet i Oslo området er vanskeligere enn på vestlandet, og en støtte til dem vil være 
kjærkommen. Beløpet kan disponeres til kursvirksomhet, besøk til oss eller andre 
menigheter, inspirasjon eller drift. 

Sak 
04/09 

Fokusområder 
I utgangspunktet ønsket vi å spisse de 5 vedtatte fokusområder enda mer. Drøftinger 
belyste nye tanker om hvordan vi kan bruke våre aktiviteter, gudstjenester og 
cellegrupper til disippeltrening og misjonerende livsstil. Det arbeides videre med 
fokusområder etter ledersamlingen på Holmavatn. 

Sak 
05/09 

Ledersamling på Holmavatn 
Vi gjennomgikk programmet og fordelte oppgaver 

Sak 
06/09 

Sertifisering som grønn menighet

 

Sandnes Kirkelige Fellesråd ønsker at alle menigheter skal være "Grønne Menigheter". 
Det er en del bransjekrav mm som følger med dette 
Etter drøftinger og gjennomgang av bransjekrav var det følgende forslag til vedtak:   

1. ByMenigheten Sandnes jobber for å bli sertifisert som Grønn Menighet 
 2. ByMenigheten Sandnes vil være så "grønn" som mulig, men ikke bli sertifiser pga 
merarbeid  

Ved votering falt forslag nr 1 og forslag 2 ble vedtatt mot 2 stemmer.  
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Sak 
07/09 

Eventuelt 
Tjenestelederne inviteres med på ledersamlingen på Holmavatn og vil ha et eget 
opplegg under deler av programmet. 
Show it er blitt dannet som aksjeselskap: Familieverkstedet A/S. Aksjeloven 

gjelder for selskapet og Ragnhild undersøker hvem fra menigheten/styret som har 
signeringsfullmakt. Runar er med som styremedlem. Familieverkstedet A/S skal 
ha fri leie i Bymenigheten i 2009. Det vil likevel bli noen kostnader etter forbruk 

 

kontorrekvisita, kopiering osv  

Neste møte:  Onsdag 4..februar 2009  


