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:
Lundegeilen 18
Tid:
Tirsdag 5.desember 2017 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde (leder), Håvard Særheim, Håvard Nesvåg, Torstein Caixeta Thingnæs
Vidar Bakke (prest/daglig leder), Tor Arvid Flokketvedt (1.vara) Ragnhild Øvrebø
(2.vara) og Bente Mari Rolfsnes (referent)
Forfall:
Øyvind Lunden
Torstein Caixeta Thingnæs fratrådte under sak 40
Fellesskap – vi delte noe verdifullt som har skjedd i livet vårt siden sist – med «skråblikk» på
Pekefingeren -” Hvile fra hverdagen”.
Orienteringssaker
• Referat fra MR 1.11.17 Tas til etterretning.
• Orientering fra informasjonsmøte 7. November, om utkast til ny lov om tros- og
livssynssamfunn. Vidar deltok i samråd med KA (Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon), på møte
i regi av Nettverk for Kirkelige fellesråd, og delte tanker derfra.
• Agenda 1 Sandnes, første modul 16.-18.november 2017 i BådeOgHuset. Torstein, Oddbjørn
og Vidar orienterer kort på vegne av Agenda1-teamet, inntrykk etter første samling. Teamet
jobber videre med: Hva ønsker vi å se realisert de neste 6 månedene?
Flergenerasjonsfellesskapet – eksperiment, med huskirke/fellesskap.
Sak 38/2017
Budsjettet vårt for 2017 viser et overskudd på 10 000 kroner. Budsjettet skal gå i
Budsjettjustering null, og må derfor justeres. Dette får ingen praktisk betydning.
2017
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar å endre budsjettposten for 2017 på konto «31198
Arrangementskostnader» fra 130 000 kr til 140 000 kr. Budsjettet for 2017 viser da
et null-resultat.
Sak 39/2017
Budsjettutvalget v/ Håvard Særheim og Torstein C. Thingnæs la fram utarbeidet
Budsjett 2018
forslag til budsjett 2018. Budsjettet justeres til balanse
Givertjenesten slik den fremstår pr dags dato, har ikke utsikter til å dekke
lønnskostnadene. Det må gjøre noe aktivt for å utfordre menigheten både til
økt/justert beløp og få nye faste givere.
Budsjett-/økonomiutvalget arbeider videre og har mandat til å knytte til seg
ressurspersoner i dette arbeidet.
Saken følges opp på neste møte.
Sak 31/2017
Ungdomspastor i
ByMenigheten

Menighetsrådet diskuterte mulige løsninger for fødselspermisjonsvikariatet.
Rekruteringen har høy prioritet og vi håper å se en løsning tidlig på nyåret. Vi
ønsker at vikar for ungdomspastor er på plass i god tid før start på permisjon slik at
det kan tilrettelegges for en god overlappingsperiode.

Sak 40/2017
Torstein C. Thingnæs og Ariane C. Thingnæs kommer til delta på «Hellig
Støtte til deltakelse hverdag» konferansen i Oslo i 2.-3. februar 2018 og har søkt om økonomisk støtte
på konferansen
til konferanseavgift og flybilletter.
«Hellig hverdag»,
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februar 2018

Vedtak:
Menighetsrådet ser positivt på deltagelse på denne konferansen og ser gjerne at 4
stk fra menigheten deltar. Konferanseutgiften på kr 1000 pr person dekkes.
Reiseutgifter dekker deltakerne selv.

Sak 41/2017
Planlegging er startet: Torbjørg Oline Nyli deltar på lørdagen med undervisning
Menighetsweekend for de voksne om å være åndelige foreldre. Det arbeides med å få sammensatt en
9.11.juni 2018 på komite
Åpta
Sak 34/2017
MR vedtok på sist møte at daglig leder skulle arbeide med et mulig lørdagsseminar
Seminar om
i vårsemesteret som oppfølging av vedtaket om at Ekteskapserklæringen er gjort til
ekteskaps-teologi. et av ByMenighetens grunnlagsdokumenter.
Status: Øyvind Benestad og Bjørn Helge Sandvei vil gjerne delta som bidragsytere.
Ligger an til å bli en lørdag i mars. De er svært åpne for innspill fra oss på hvordan
et slikt seminar skal legges opp ut fra hvilke ulike hensyn og behov vi ser.
Vedtak:
MR ber Vidar arbeide videre med dette. ByM står som arrangør og prøver å få med
samarbeidspartnere og frivillige fra egen menighet.
Sak 35/2017
Menighetsfest
2018

Kirkeverge i Sandnes, Andreas Eidsaa, er utfordret til å ha inspirasjonsforedraget
og har takket ja.
En cellegruppe vil bli utfordret til å delta i planlegging

Sak 36/2017
Lederdag på
nyåret
24.februar 2018

Vi ønsker å invitere til en lederdag på nyåret.
Vidar har sjekket ut på celleledersamling om interessen er der.
Det virker som at cellelederne er innstilt på å delta og planleggingen kan begynne

Sak 42/ 2016
Møteplan våren
2018

MØTEDATOER MR vår 2018
Tirsdag 23.januar AU 18-19
Onsdag 31.januar
forfriskninger: Oddbjørn
Tirsdag 20.februar AU 18-19
Onsdag 28. februar forfriskninger: Håvard N
Tirsdag 13.mars AU 18-19
Onsdag 21.mars
forfriskninger: Håvard S
Tirsdag 17.april AU 18-19
Onsdag 25.april
forfriskninger: Tor Arvid
Tirsdag 22.mai AU 18-19
Onsdag 30. mai
forfriskninger: Bente
Tirsdag 12.juni AU 18-19
Onsdag 20 juni
forfriskninger: Vidar

Sak 43/2017
Eventuelt

• Høring valgmenighet
• Høringsutkast ny lov livssynssamfunn – AU ser på begge sakene
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Neste møte: onsdag 31.januar 2018 kl. 19:00 – 22 Ansvar for forfriskninger: Oddbjørn
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