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:
Menighetskontoret
Tid:
Tirsdag 18. mars 2014 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Vidar Bakke (prest), Reidun Aalstad, Vigdis Norheim, Kari
Sinnes, Hans Lie, Eirik Thorsen(vara) og Finn Stangeland (referent).
Forfall: ingen
Vidar startet dagens samling med en betraktning over ordene fra 1.Kor.12.12-13 og bønn for
samlingen. Siden vi hadde besøk fra Smeaheia Menighet (Aud Utbø Strandmyr (prest), Brit Jorunn
Enge og Jon Andre Johansen) hadde vi en presentasjonsrunde mens vi spiste pizza. Oppsummering av
samtalen som fulgte er tatt inn i eget notat.
Orienteringssaker (fra AU):
1. Utdelt notat om planlegging av en kveldssamling 3 søndager til høsten.
2. Priska & Akvila-stipend er mulig å søke på. Orientering på hjemmesider.
3. Klargjøring av vår 10% GIVERTJENESTE blir egen sak neste MR (1/4).
Sak
Referat fra møte 18.02.2014.
13/2014 Referatene ble godkjent uten endringer.
Sak

Godkjenning Årsmelding og Årsregnskap.
14/2014 Noen småfeil i meldingen er korrigert og kan signeres. Ferdig regnskap er sendt oss fra NØS.
Begge deler ble godkjent og signeres av leder, prest og økonomiansvarlig.
Sak
Lydutstyr.
15/2014 Det er innhentet to anbud på utstyr og Ove/Hans gis fullmakt innenfor kr 50.000 inkl mva til å
kjøpe dette der det er mest hensiktsmessig.
Sak
Oppsummering årsmøtet.
16/2014 Vi hadde en delerunde på hva vi ”hørte” på årsmøtet:
- Godt engasjement – med glød og entusiasme.
- Koss kan vi gjøre oss bedre kjent og synlige i byen?
- Hva med lokaler og plassering?
- Kanskje for mange oppfatninger av hva BM er?
- Hvorfor skal vi bli noe annet enn det vi er?
- Prøve å gjøre de riktige tingene.
- Husk ”vingene” : Cellegrupper og Gudstjenester.
AU prøver å finne et tidspunkt til oppfølgingsmøte, samt vurdere om det kan lages en
spørreundersøkelse for videre arbeid.
Neste ordinære møte tirsdag 1. april 2014 kl 19.00 – 22.00 i Lundegeilen. Eirik har ansvar
for mat. (Det er ingen SPØK)

Event.

Sak 14 og 15 ble meldt inn under dette punkt.
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