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 4.oktober 2011 kl 19:30-20:30
Medlemmer: Morgan Fjelde, Ove Eldøy, Kjetil Vignes, Hans Lie, Atle Straume, Øystein Aarseth og
Bente Rolfsnes (referent)
Forfall:
Sigbjørn Lillesund og Liv-Synnøve Tveit
Innledning med Hebr.13,1-6. Bønn for kvelden.
Sak

Delegering av myndighet til nytt menighetsråd

37/2011 Det er ønskelig at nytt menighetsråd overtar fra dags dato. Unntaket gjelder Bymenighetens

plass i Sandnes kirkelige fellesråd som har skifte onsdag 16.november. Bente fortsetter i
fellesrådet frem til nevnte dato.
Vedtak:
Myndighet delegeres til nytt menighetsråd. Nytt medlem i Sandnes kirkelige Fellesråd trer
inn 16 november.
Sak
Familieverkstedet
38/2011 Atle refererte fra styremøte i Familieverkstedet 3/10-2011.
• På grunn av utviklingen i salget besluttet styret å gå videre med forespørselen til FriBu
om å overta arbeidsgiveransvaret for Ingrid H. Heskje fra 01.11.2011. Samtidig ber en
om forslag til avtale som innebærer provisjon av salg for Show-IT pakker og
regnskapsføring for selskapet.
• Styret foreslår å omdanne all aksjonærgjeld i selskapet til aksjekapital. Menighetsrådet
må godkjenne dette.
• Styremøte og ekstraordinær generalforsamling avholdes medio november.Nåværende
styremedlemmer klargjør også med respektive styrer om de eller andre skal sitte i
styret fremover. Nødvendige bytte gjøres på generalforsamlingen.
Vedtak:
1. Menighetsrådet støtter styrets forslag som gjelder henvendelse til FriBu.
2. Omdanning av all aksjonærgjeld i selskapet til aksjekapital godkjennes.
3. Det er ønskelig at Atle Straume fortsetter som Bymenighetens styremedlem i
Familieverkstedet AS. Atle gis fullmakt til å stemme på ekstraordinær
generalforsamling.
Sak 39/2011 – Møteplan
og
Sak 40/2011 – Konstituering av nytt menighetsråd
ble behandlet av nytt menighetsråd etter at avtroppende råd hadde forlatt møtet.
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