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 18.mai 2016 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Håvard Særheim (referent), Øyvind Lunden, Torstein Caixeta
Thingnæs, Tor Arvid Flokketvedt (vara), Vidar Bakke (prest/daglig leder)
Forfall: Bente Mari Rolfsnes, Håvard Nesvåg
Åpningsord ved Vidar
Orienteringssaker
 MR-referat fra april. Referatet er godkjent og lagt ut på hjemmesiden.
 Status menighetweekend – ca 60 påmeldte, antar en vil bli ca 70. Info-mail vil bli sendt ut i
forkant av weekend.
 Status Godhet Ganddal/Sandnes, mai/juni 2016. Godhetsfesten blir på bydelshuset søndag
29.mai. Sandnes Soul Children deltar. Det tas opp Godhetsoffer. Det vil være telt og aktiviteter
på parkeringsplassen. Godhet Sandnes: prøve å få flest mulig fra BMS til å delta på tirsdag og
onsdagskvelden.
 Muntlig rapport fra USA-tur v/Vidar. Vidar, Anne Marie og Ingrid H reiste fra BMS. Fokus på
konferansen var å gi barne- og ungdomsarbeidet status i menigheten. Gjenskape stoltheten i å
delta i barne-og ungdomsarbeidet. Se stort på det en er med på, ikke bare gjøre minimum.
Vidar vil også orientere om dette i etterkant av gudstjenesten 22. mai.
 Status ”referansegruppe” for ungdomsarbeidet. Øyvind har kalt inn til møte 25.mai. Trenger
flere frivillige (ikke ansatte) i ungdomsarbeidet.
 Fellesrådet. Det var møte 3.mai. Det jobbes med økonomiplan fram mot 2020. Revidert
budsjett for 2016 vil bli lagt fram på neste møte. Personalpolitikk vil også bli lagt fram på neste
møte. Det arbeides også med å etablere en ”ressursbank” – hva er de forskjellige menighetene
gode på? Formål: utnytte hverandres styrker.
Sak 22/2016
Semesterplan
høsten 2016
Sak 23/2016
Regnskapsoversikt
april 2016

Semesterstart 21.august. Det vil være gudstjenester, inkludert Show-IT, hver andre
uke.
Tidspunkt for lederdag er fortsatt usikkert.
Resultat og balanse for april fremlagt til orientering.
Det er et underskudd på kr 126 000 for januar - april. Årsak: konfirmantturen er betalt
i sin helhet, utestående innbetalinger i forbindelse med turen har ikke kommet inn
ennå. I tillegg er lønnskostnadene høyere i første halvår 2016, noe som er forventet.
Underskuddet er derfor ikke alarmerende, men vi vil følge utviklingen fremover.
Givertjenesten for april måned gikk noe ned sammenlignet med januar, februar og
mars, pga noen faste givere ikke gav i april. Givertjenesten januar – april er i tråd med
budsjett. Utviklingen følges opp fremover.

Sak 24/2016

Gruppen består av Oddbjørn, Vidar, Torstein og Ove.

Foreløpig
rapport fra

Menighetsrådet fikk tilsendt referater fra møte i gruppa 19.april og 10.mai, og
diskuterte disse i møtet.
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gruppa som
arbeider med
BMS mot
2020/2025
Sak 25 /2016
Eventuelt

Diskutere deltakelse i Agenda 1 f.o.m 2017 for Bymenigheten Sandnes.
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar at Bymenigheten Sandnes skal delta på Agenda 1. Kostnadene
vedr deltakelse (15 000 kr pr år), inkluderes i 2017-budsjettet.

Neste møte: onsdag 22. juni kl 19:00 hos Vidar i Olabakken 17.

ByMenigheten - Sandnes, Postboks 3046, 4392 Sandnes. Tlf. 474 72 770. E-post: post@bymenigheten-sandnes.no

2

