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:
Finn Stangeland
Tid:
onsdag 11. januar 2012 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Morgan Fjelde, Oddbjørn Folde, Reidun Aalstad, Kari Sinnes, Hans Lie, Sigbjørn
Hjorthaug, Vigdis Norheim(vara) og Finn Stangeland (referent)
Fellesskap, med deling av «hvordan har jeg utnyttet muligheter som er lagt for meg til å dele
evangeliet med andre» og bønn for ulike bønnebegjær.
Følgende orienteringssaker ble referert:
1.Endring i vårens offerplan.
2.Økonimisk støtte Mitt Nabolag.
3. Kurs for sokneråd ang Ny gudstjenestereform
4. Konfirmantarbeid Ganddalen og Bymenigheten.
Hans orienterte om siste møte i fellesrådet. Statistikken viser økt gudstjeneste besøk i regionen.
Samtidig må det i snitt spares inn 4% på budsjettet for 2012.
Andre orienteringssaker ble gjennomgått av Morgan.
Sak
Referat fra møte 13.12.2011.
01/2012 Referatet ble godkjent med en endring i sak eventuelt sak.
Endringer må meldes innen 4-fire dager til referent.
Sak
Ansatte i ByMenigheten Sandnes.
02/2012 Morgan har vært i kontakt med Anne Marie R. om en 30% stilling i barnearbeidet. MR går
inn for dette.
Sak
Budsjett 2012.
03/2012 Morgan har satt opp et forslag som i første omgang er gjennomgått av Finn. Resten av MR

fikk nå gi sine kommentarer til dette. I og med reduserte personalkostnader går dette greit i
balanse. Dog må vi holde fokus på økt givertjeneste i og med noe bortfall av givere. Forslaget
ble godkjent med de endringer som ble gjort i møtet.
Samtidig ble det vedtatt å skrive ned verdien på aksjene i Familieverkstedet med
500.000 til kr 25.500 som var opprinnelig beløp. Dette gjøres i regnskapet for 2011.
Sak
Medarbeiderdag og medarbeiderfest.
04/2012 Programmet er stort sett klart og Morgan vil gi de siste informasjoner til foredragsholderne
(Andreas Eidså og Jostein Krogedal).
Vi fordelte praktiske oppgaver for dagen (4/2). Utdeling av velkomstgave, Finn og Hans.
Dekoransvar, Reidun. Mat og kaffe, Kari og Vigdis. Intervjuer, Sigbjørn. Ledelse og
introduksjoner, Oddbjørn og Morgan. Alle møter i Gand kirke kl 08.00.
Sak
NaMu og Bymenigheten.
Fra
pratestadiet til handling.
05/2012
Vi delte opplevelser i det å være bevisst på mulighetene som vi får fra tid til annen til å dele
evangeliet med utenforstående. Oppmuntre hverandre til frimodighet.

Event. Ingen saker meldt.
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Neste møte tirsdag 7.februar 2012 kl 19 hos Hans.
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