
ByMenigheten - Sandnes
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: Kontoret 
Tid: Tirsdag 15.juni 2010 kl 19:00-22:00

Medlemmer: Hans Lie, Kjetil Vignes, Ove Eldøy, Atle Straume, og Bente Rolfsnes (referent)
Forfall: Morgan Fjelde,  Vidar Bakke

Fellesskap, bibel og bønn fra kl 19-20

Sak 
29/2010

Budsjett
Det er behov for budsjettrevidering. Da daglig leder ikke kan være til stede på dette møtet, 
fryser vi alle utgifter frem til møtet i august. Ingen investeringer eller kjøp gjøres i denne 
perioden. Dersom økonomien tillater det, ønsker MR å innvilge søknad om støtte fra DiG

Sak 
24/2010 
forts 

Dialogkafé
Avsluttende oppsummering
Dialogkafé kan brukes/fungere som et arbeidsredskap /«høringsinstans» på aktuelle tema. 
Viss vi gjentar gjennomføring av en dialogkafé må det være med «spisset» tema

Vedtak:
Vi mener de viktigste temaene som kom frem er berørt i drøftinger. Vi ønsker at daglig leder 
tar med dette i en formulering i en medlemsmail.

Sak 
09//2010 
forts

Verdier/fokusområder
Utarbeidet dokument var til høring hos cellegruppelederne som kom med innspill. AU har arbeidet 
videre og gjort ytterligere forenklinger av verdier og virkemidler, basert på tilbakemelding fra høring.

Vedtak:
AU får mandat til å arbeide videre med utforming av verdier og virkemidler. Det blir deretter 
ny høring hos cellegruppelederne.
Den første timen av MR skal være preget av pkt 1 og 2 i Verdier (disippelgjøring, misjonal)

29/2010 Støtte til lokal GLS høst 2010
Etter "press" fra oss og andre lokale menigheter, blir det også i år GLS i dette området
(Frøyland-Orstad kirke). For at dette skal kunne gjennomføres trenges et økonomisk bidrag
(sponsing) fra så mange som mulig. Vi har mottatt søknad om dette.
Vi har tidligere støttet dette arrangementet fra vår 5% menighetsplantingskonto, med
argumentet om at dette gir innspill og verktøy som hjelper og inspirerer nye (og gamle)
menigheter.

Vedtak:
Vi støtter også i år GLS med et beløp, kr: 10 000  til GLS arrangementet i Rogaland.

Sak 
30/2010

Eventuelt
1. Familieverkstedet-overføring av aksjer.   Det var fremlagt referat fra generalforsamling 

i Familieverkstedet A/S. Som en følge av tidligere prosess aksepterer vi en overføring 
av aksjer pålydende kr 4667

2. MR leder orienterte om personalsituasjonen. Vi er glad for at Morgan blir værende i 
ByMenigheten.

3. Integresjonsmarsj. Hans orienterte, cellegruppa var med som arrangør. Bra 
arrangement og godt med folk, ca 100 stk.

4. Høstens møteplan:18/8, 8/9,29/9,19/10,9/11 og 30/11
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Neste møte onsdag 18.august kl 19
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