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:
Hans
Tid:
Tirsdag 10. desember 2013 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Vidar Bakke (påtroppende prest), Kari Sinnes, Reidun Aalstad,
Vigdis Norheim, Hans Lie og Finn Stangeland (referent)
Forfall: Eirik Thorsen(vara)
Vi startet som vanlig med et måltid og delerunde. Bønn for aktuelle saker og for hverandre.
Orienteringssaker:
1.Oppdatering av gudstjenesteliste. 16/3 utgår og 16/11 flyttes til 9/11.
2. Vask menighetskontorer. Ny person er engasjert.
Sak
Referat fra møte 12.11.2013.
53/2013 Referatene ble godkjent uten endringer.
Sak

Budsjett 2014
54/2013 Budsjettet har alle hatt til gjennomsyn og noen justeringer er foretatt etter tilbakespill. Vi må
ta en siste justering etter anslått personalkostnad lagt fram i dette møte. Endelig oppsett blir
sendt til alle. Vi er bekymret for givertjenesten og vil utfordre Bård Bakke til en oppfølging
av denne.
Sak
Brev fra Bømlo
55/2013 Ikke ankommet så saken utsettes.

Sak
Misjons- og menighetsplantings utvalg
56/2013 Vi ønsker å få et nytt utvalg innen utgangen av februar. Vidar følger opp dette.

Sak
Julegaver til stab.
57/2013 Ramme for innkjøp er +- kr 500. Deles ut på julelunsjen av Vidar.
Sak
Møtedatoer MR våren 2014
58/2013 Januar: 11 på menighetskontoret (opplegg Vidar og Oddbjørn)
25 Inspirasjonssamling på Salem 09.30 – 15.00
28 MR hos Oddbjørn
Februar: 18 MR hos Finn
Mars : 18 MR hos Vidar
April : 1 MR hos Eirik
Mai
: 14 MR hos Reidun
Juni
: 17 MR hos Kari
Sak
Tur til Egypt
51/2013 Denne blir uka etter påske. Monica og Magnus Straume deltar + en til. Hvem det blir avklares
forts. til neste møte.
Sak
59/2013 Lederhelg til høsten.
Fortsatt vanskelig å finne egnet sted. Reidun jobber videre med dette for en avklaring til neste
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møte.
Sak
60/2013 Når noen slutter.
Vi har dette året sett at flere trofaste medlemmer har sluttet hos oss for å begynne i lokale
menigheter. Viktig at de blir takket for innsatsen, men at dette foregår i mindre fora enn
gudstjenesten. For å fange opp misnøye eller gode innspill skal Vidar ha beskjed om dem som
slutter.
Event. Ingen saker.

Neste ordinære møte tirsdag 25. januar 2014 kl 19.00 – 22.00 hos Oddbjørn.
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