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:
Olabakken 17- hjemme hos Vidar
Tid:
Onsdag 20.juni 2018 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde (leder), Håvard Særheim, Håvard Nesvåg, , Vidar Bakke (prest/daglig
leder), Tor Arvid Flokketvedt , Ragnhild Øvrebø (vara) og Bente Mari Rolfsnes
(referent)
Øyvind Lunden er utmeldt av ByMenigheten-Sandnes og er ikke menighetsrådsmedlem
mer. Tor Arvid Flokketvedt (1.vara) er dermed fast medlem av menighetsrådet.
Forfall:

Torstein Caixeta Thingnæs

Fellesskap – vi delte tanker med hverandre – hvem er vi sendt til, hvem er vi sendt sammen med.

Sak 19/2018
Diverse
orienteringer

• Referat fra MR i 25.april tas til etterretning.
• Godhet Sandnes / Godhet Ganddal / Godhetsfest. Godhet Ganddal og
Godhetsfest var tidsmessig bedre integrert som en del av Godhetsuka.
Godhetsfesten var en større suksess enn på flere år, mye grunnet det gode
været, stor oppslutning (ca. 350?) og program godt tilpasset målgruppa.
• Til Sak 15/2018 - Stillinger i barne- og ungdomsarbeidet 2018/2019. På
oppdrag fra MR har daglig leder tatt opp med Salem om en konkret
kandidat kan gå inn i stilling i 20%, lønnet fra Salem. Det finner ikke
Salem rom for i sitt budsjett nå. Vedkommende er fortsatt aktuell som
ulønnet voksenleder. Raymond og Vidar jobber videre med dette. Vi har
45 påmeldte konfirmanter til neste år.
• Referat fra møte i Fellesrådet.

Sak 20/2018
Menighetsweekend 8.-10.6 var en god opplevelse. På det meste lørdag var over
Menighetsweekend 70 personer samlet (barn, ungdom, voksne). Rundt 60 overnattet. Generelt svært
gode tilbakemeldinger fra de som deltok. Gledelig at relativt nye familier var
med. Mai/juni er en periode der mye skjer. Kanskje begynnelsen av høsten er et
bedre tidspunkt for å få med enda flere? Hva tenker de som deltok?

Sak 21/2018
GDPR i Sandnes
kirkelige fellesråd
og DNK

Vedtak:
MR ber daglig leder sammen med stab vurdere/undersøke om det er ønskelig at
weekenden neste gang skal flyttes til begynnelsen av høsten, dvs
august/september.
«GDPR – General Data Protection Regulation – er et stort gode for forbrukere /
enkeltpersoner / privatpersoner over hele Europa som på en helt ny måte gir den
enkelt eierskap til opplysninger om seg selv. Bakgrunnen er at det foregår en
utstrakt bruk og misbruk av persondata.»
Regulativet fra EU gjelder fra 25.5.2018. GDPR er en kraftig innstramming som
også har sine krevende sider. Alle virksomheter og all innsamling, bruk og lagring
av persondata omfattes av regelverket, helt ned til menighetsnivå i DNK.
Regelverket tas inn i nytt lovverk i Norge.
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Kirkerådet jobber med å finne løsning på dette på vegne av hele DNK og er i
dialog med Datatilsynet. I hovedsak vil Sandnes kirkelige fellesråd avvente
Kirkerådets rådgivning. Det arbeides likevel sammen med dataleverandører for å
få på plass rutiner for sletting av overflødige data.

Sak 22/2018
Økonomi og
givertjeneste –
oppfølging av sak
14/18

Sak 11/2018
ByMenigheten
og bygg

Vedtak:
MR ber stab v/ daglig leder om å holde seg orientert om hvilke rutiner vi må ha
med hensyn til oppbevaring av kontaktopplysninger på andre steder enn i
Kirkeregisteret. Gjelder også informasjon ut til døpte og konfirmanter etc. Det må
generelt vises mye større forsiktighet enn før med hvordan vi håndterer
midlertidige utskrifter av medlemslister etc.
Økonomirapport mai til orientering.
Oppfølging av sak 14/18:
Tiltak Givertjeneste:
Det er gledelig å registrere at det er nye givere etter info og mail. Vi er på rett vei,
og håper på fortsatt fremgang gjennom sommeren. Noen faste givere er dog falt
bort og noen har justert beløpet.
Oppfølging:
Vidar og Oddbjørn har hatt møte med Henry Ove Berg, og hele gruppen møttes i
mai.
Mandat for gruppen ble videreutviklet og juster etter ønske fra arbeidsgruppen

Vedtak:
Fremlagt forslag til mandat godkjennes. MR ønsker at gruppen legger frem noe
konkret til MR-møtet 31.oktober.
Sak 23/2018
- Høstens gudstjenesteplan med tema er lagt, vi fortsetter med del 2
Høstprogrammet i
Tidslinjen.
menigheten
- Som oppfølging av Agenda 1-tankene om å arbeide med
”gjestfrihetskultur” og ”UT-fokus” , planlegges Lederdag lørdag 29.
September for MR og Celleledere, trolig på Bådeog. Vi forsøker å få inn
noen med erfaring på Alpha i grupper.
-

Morgan Fjelde og Frøyland Orstad planlegger en lederkonferanse/
inspirasjonsdag med UT-fokus (litt inspirert av GLS-formen) i Frøyland
Orstad kirke, lørdag 20.10. MR er positiv til denne invitasjonen og er
åpen for å invitere så mange som vil av ledere/tjenesteledere /MR og
andre interesserte til å delta. Dette vil være et alternativ til tidligere
deltakelse på GLS Sandnes. Menigheten betaler ca kr 1000 for lisens.
Deltakerne betaler selv deltakeravgiften som antas å bli 2-300kr -det
dekker lunsj og utgifter til en «live» taler.

-

Høstens Agenda 1-samling (10 menighetsteam i Sandnes) blir 22.-24.11.
på Bådeog.
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Sak 24/2018
Møteplan MR:
Møteplan høst 2018
Onsdag 29.8, 19.00-22.00
Onsdag 26.9., kl. 19.00-22.00
Onsdag 31.10., kl. 19.00-22.00
Onsdag 28.11., kl. 19.00-22.00
Onsdag 19.12. (Etter behov)
Sak: 25/2018
Bymenighetens regnskap for 2017 er ferdig revidert. Menighetsrådet skal vedta
Revisjonsberegning disponering av resultatet for 2017. I henhold til kommunal regnskapsskikk (som
for 2017 og
også kirkeregnskapene føres etter) føres disponeringene av resultatet først året
disponering av
etter – etter at regnskapet er ferdig revidert.
resultat for 2017.
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar følgende disponering av Bymenighetens regnskapsmessige
mindreforbruk for 2017 på kr 57 838:
Kr -7 106 mot bundet disposisjonsfond «Syng med», konto 5510001
Kr -43 076 mot Disposisjonsfond DIG, konto 5560001
Kr 108 020 mot Disposisjonsfond, konto 5560000
Neste møte: onsdag 29.august 2018 kl. 19:00 – 22 Ansvar for forfriskninger
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