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:
Onsdag 13. mai 2020 kl 20:00-21:30
Medlemmer: Henry Ove Berg (leder), Vidar Bøhn (nestleder), Vidar Bakke (prest/daglig
leder), Eirik Kongsvik, Erik Aarmo (med på Zoom), Tor-Arvid Flokketvedt,
Tone Grete Hagen. Janeth Kleppe og Thone Eldøy (referent).
Forfall:
Fellesskap og
bønn
Runde: Hvordan
har vi det?
Sak 28/20 Referat MR

-

Åpningsord og bønn: Vidar Bøhn

-

1 minutt hver: Del én utfordring og én glede.

-

Referat fra 11.03..2020 Godkjent

Sak 29/20 HMS
-

-

Sak 30/20 Økonomistatus
(inkl. givertjeneste
og
stillingsressurser)

-

Vidar orienterer:
Personalsituasjon: Status for stabssituasjon, prioriterte
arbeidsoppgaver (se også sak 24/20).
Status for «ring-grupper». Vi er i gang med å spørre til
ulike funksjoner og har fått en del positive svar. Vi ønsker et
tettere samarbeid mellom Dig Junior og Dig, og tenker at
ungdomsarbeidet egentlig starter med tweens-alderen. Vi
skjelner mellom «idégruppe» som er tenkt å samles sjelden,
1-2 ganger pr. semester, men vil kunne gi gode innspill,
forslag og «faglige» råd til Dig, Dig Junior og konf.arbeid.
og mer «hands on» praktiske funksjoner som krever en del
deltakelse underveis. Vi har tenkt at i idé-gruppene kan også
foreldre til ungdom/konfirmanter være representert.Mål: å ha
en representant fra MR i hver hovedgruppe for å kunne følge
godt opp.
Mål å lage en tydelig oversikt over hvilke oppgaver vi har i
menigheten (med stillingsinstruks) og hva vi har behov
for.Gjerne med en kontaktperson som ligger navngitt på
nettet. Spør gjerne de som er spurt om ting før.
Regnskapsrapport for april foreligger. Økonomiansvarlig
orienterer.
Eirik K. og Vidar Bøhn legger frem tanker /konkret forslag
til revidert budsjett. Vedtak: Viderefører dette punktet til
neste møte.
Innsamlingskampanje/ aksjon forl misjonsprosjektet vårt i
Egypt. Løfte blikket, se de som lider mer under denne krisen
enn vi gjør.
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-

Sak 31/20 Agenda 1-samling
og strategiprosess
(via Zoom, 7-9.
mai)

Sak 32/20 Orienteringssaker
fra AU / daglig
leder

-

Daglig leder/prest skal tilbake i full stilling 1. juni.
Det skal ansettes ny barnepastor med tiltredelse 1. august.
Det blir en midlertidig ansettelse for 6 måneder grunnet
forbehold om økonomisk nedgang. Målet er at ansettelsen
skal bli fast. Vidar setter i gang ansettelsesprosessen med
fellesrådet.
Fra Bymenigheten deltok Henry Ove, Vidar Bøhn,
Raymond, Ariane, Oddbjørn F, Vidar Bakke, Tone Grethe (2
av 3), Thone (2 av 3), Erik (2 av 3).

-

Notat fra Thone som beskriver foreløpige tanker til
arbeidsplanen for de neste seks månedene (vedlegg på mail).
Denne sammenholdes med det vi tidligere begynte med på
Borestranda.

-

De fra MR som deltok deler fra erfaringen med denne
samlingen. Mulighet for innspill fra resten av MR.

-

Vi avklarer hvordan dette arbeidet følges opp og arbeidsplan
konkretiseres. Forslag fra Daglig leder: De som deltok bør ha
et nytt møte innen ganske kort tid, to uker (?), for å
systematisere noen av tankene, siden det ble noe kort tid på
slutten.

-

Samarbeidsprosess Bymenigheten / Salem: Muntlig
orientering fra konstruktivt dialogmøte mellom
Bymenigheten og Salem. Til stede: Henry Ove, Vidar Bøhn,
Vidar B (BMS), Gunnstein Kjosavik, Kristian Dragsund
(Salem).
Konfirmantprosjektet: Det planlegges for tilnærmet
normale konfirmasjonsgudstjenester for årets konfirmanter
22. august. Antallet konfirmanter for neste år har «landet» på
32. Danmarkstur i samarbeid med Ganddalen er utsatt til
vinterferien. Kickstart i august med weekend på Alsvik for
våre konfirmanter før skolestart. Det er laget utkast til
samarbeidsavtale med henholdsvis Ganddalen menighet
(Gand) og Ebeneser Ganddal. Disse avtalene er nå til
vurdering hos Ganddalen og Ebeneser.
Administrativ hjelp på kontoret. AU ønsker å spørre
menigheten om det finnes en frivillig med kompetanse på
økonomi og regnskap som har lyst til å bistå daglig
leder/stab med noen timer i måneden.

-

-
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Sak 33/20 «Gjenåpning» av
Bymenigheten
etter korona.

-

pTro-presten: Muntlig orientering fra Vidar om hva tankene
er fremover i forhold til hans bruk av noe arbeidstid opp mot
pTro og evt. annen podkast-produksjon. Hovedprinsipp: Det
som publiseres på pTro er en «forlengelse» av
formidling/forkynnelse i Bymenighetens regi.

-

Vi deler tre nett-gudstjenester til før sommeren. Bruker
heller energi på å planlegge fysisk gudstjeneste til høsten når
det kan gjøres skikkelig istedenfor å tromme sammen en
fysisk gudstjeneste nå.

Sak 34/20 Eventuelt

Neste menighetsrådsmøte (m/ sommeravslutning hjemme hos Vidar):
24.06. 2020, kl. 19:00-22:00.

