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:
Menighetskontoret-Lundegeilen 18.
Tid:
Onsdag 11. februar 2015 kl 19:00-22:10
Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Vidar Bakke (prest), Reidun Aalstad, Vigdis Norheim, Kari
Sinnes, Hans Lie, Håvard Nesvåg(vara) og Finn Stangeland (referent).
Forfall: Vigdis Norheim
Det ble litt omvendt rekkefølge på møtet, da vi hadde en skype samtale med Ommund
Rolfsen om NaMu. I løpet av denne samtalen ble vi enige om en avgrensning av de ting vi
skal jobbe videre med, som Utrustende lederskap og Livsnære grupper. Første er en
minimums faktor og det siste en maksimums faktor. Også jobbe med ”Håpet” i BM ut fra
rapportens side 14.
I løpet av den første timen fikk vi eplekake, is og kaffe av Kari, nydelig!! Etter skype samtalen
delte vi ”her og nå tilstand” for den enkelte. Håvard ble spesielt ønsket velkommen som fast
vararepr i rådet.
Vi avsluttet med bønn for menigheten, våre medarbeider og for hverandre.
Orienteringssaker (fra AU/Daglig leder):
1. Oddbjørn har vært på orienteringsmøte med Normisjon om Salem og Drøset-bygget. Planene kan være
interessante og vi vil holde kontakten om dette.
2. Kommentarer til menighetsfesten og om mulighet for å få med flere i alderen under 50.
3. Invitasjon til vårt konfirmantopplegg er sendt ut. Egenandel satt til kr 4.000 pr stk.
4. Det er to kontorer ledig for utleie om noen viser interesse. Pris for minste 1.000 pr mnd og store 3.000
pr mnd.

Sak

Referat fra møte 26.01.2015.
10/2015 Ingen endringsforslag og referatet godkjent.
Sak

02/2015 Regnskap 2014.
Forts. Finn hadde sent ut tall i forkant og vi gikk gjennom disse. Endelige tall fra regnskapsfører
mottatt 12/2. Dette blir oversendt revisor. Kort sagt har vi nådd inntekt som var budsjettert, Vi
har brukt 55’ mer enn budsjettert kostnad. Og så har vi underbudsjettert personalkostnad med
130’. Dette medfører et underskudd på kr 185.224 som vi tar til etterretning og dekker via
oppspart kapital.
Personalsaker
11/2015 Monica Straume har sagt ja til 20% stilling i konfirmantarbeidet som vikar for Ariane. Det
betyr at begge to er med siste to måneder (april-mai 2016).
Oddbjørn undersøker om ettåringer kan være et alternativ til resterende 80%. Kontakter
bibelskolen i Grimstad for avklaring. Samtidig vurderer vi også tilbud fra Fellesrådet.
Sak

Sak

Bemanning.
12/2015 Vidar ønsker ansvar (preken) for gudstjenesten 1. Mars, og 8. Mars kommer en av byprestene
og blir med oss. Show-it står på planen 15.mars og dette tar et eget team seg av. Videre planer
vurderes i lys av sykemelding til Vidar.
Celleledersamling 25/2 blir ledet av Oddbjørn. Avventer påmelding.
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Event. Oppussing i Lundegeilen 18 pågår. Kan vi finne person(er) til å male vår del av gangen. Finn
har ansvar for dette.

Neste ordinære møte tirsdag 17. mars 2015 kl 19.00 – 22.00 Lundegeilen 18. Ansvar for
forfriskninger: Håvard (siden han erstatter Eirik).
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