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:
Tid:
Forfall:
Til stede:
Medlemmer:

Menighetskontoret
Tirsdag 4.mars 2008 kl 20:-22:00
Tor Flugsrud og Trond Straume.

Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Gunnar Tveit, Runar Thorsen, Morgan Fjelde (daglig
leder) og Gøran Byberg (prest)
Varamedlemmer: Bente Rolfsnes og Jan Frøysland
Innledning: Fellesskap, bibel og bønn ved alle i menighetsrådet.
Sak
16/08
MR

10 % konto oppfølging
Menigheten gir videre 10% av inntektene fra givertjenesten og i fra offer tatt opp under
Gudstjenesten. Gunnar Tveit orienterte kort om status på bruken av midlene.
Menigheten har to ytre misjonsprosjekt som den støtter økonomisk. Det er et prosjekt i
Asarbardjan og et prosjekt i Madagaskar som begge mottar 2,5% av 10% kontoen.
De resterende 5% er satt av på konto for menighetsplanting. Denne kontoen har etter
hvert et betydelig beløp innestående fordi det ikke har vært aktuelle prosjekt å støtte.
Vedtak: Morgan undersøker med NMS og Dawn om det er aktuelle prosjekt å støtte.
Menighetsrådet tar dette opp som egen sak når det foreligger en oversikt over
prosjektene.

Sak
17/08
AU

Årshjul for budsjettet
Bakgrunn: Det er utarbeidet et årshjul for budsjettarbeidet i menigheten som en hjelp i
dette arbeidet:
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Vedtak: Årshjulet er vedtatt slik det foreligger ovenfor.
18/08
AU

Evalueringsgruppen
Bakgrunn: AU har bedt den interne evalueringsgruppen om en statusrapport om
arbeidet og plan for det videre arbeidet til AU møtet. Evalueringsgruppen har sendt en
foreløpig rapport om arbeidet så langt.
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Vedtak: AU ønsker å invitere hele den interne evalueringsgruppen til neste AU for
samtale og for å drøfte sammen med dem veien videre. MR får evalueringsrapporten
etter neste AU.
Aksjon: Morgan inviterer evalueringsgruppen. AU setter seg godt inn i rapporten til
neste AU.
19/08
MR

Årsmøte.
Bakgrunn: Menighetens årsmøte er planlagt til 1. april.
På møtet skal bl.a. årsmelding og regnskap legges fram. Arbeid med dette pågår.
Vi ønsker også gjennom årsmøtet, og ikke minst årsmeldingen, å løfte frem
hovedlederne for andre områder av menighetens dagligliv.
Det har vært en del omlegginger i stab i løpet av det siste året med tanke på
stillingsinstrukser, og dette orienteres det kort om på årsmøtet.
Det har i den siste tiden vært uttrykt noe misnøye med ulike ting i forhold til
Bymenigheten - Sandnes. En del kommer frem til stab/MR. Det er nok også noen ting
som blir snakket om som ikke når de rette instanser. På sikt vil dette være veldig
skadelig for Bymenigheten - Sandnes, da det lett skaper generaliseringer og den ene
tingen tar den andre med seg. Årsmøte kan være en viktig arena å begynne å endre på
dette.
Vedtak: På Årsmøtet informeres det om at det er anledning til å komme med konkrete
tilbakemeldinger. Disse ønsker en skriftlig (mail eller brev) med navn på den som gir
tilbakemeldingen, eller ved at en tar kontakt over telefon. Ved telefonhenvendelse tas det
notat og navn registreres. Alle henvendelser gis til Morgan Fjelde, daglig leder. I tiden
etter årsmøte jobbes det seriøst med tilbakemeldingene og svar gis til den enkelte som
har henvendt seg.
I etterkant av denne prosessen må menigheten gjøres ansvarlig for måten en behandler
misnøye.

20/08
AU

Ganddalsdagene
Bakgrunn: Det er kommet innspill fra Ganddalen Menighet v/ Sigve Ims med forslag
om å gå sammen som menigheter på Ganddal på Ganddalsdagene.
Vedtak: Vi ønsker å gå for dette.
Aksjon: Morgan spør Atle Straume om å være Bymenigheten - Sandnes sin
representant.

21/08
AU

Cellegruppeopplegget åpent på internett
Bakgrunn: Cellegruppeopplegget (samtalearket) ligger i dag beskyttet med passord
(tilgjengelig for cellegruppelederne) på hjemmesidene våre. Er det Ok at vi legger ut
cellegruppeopplegget tilgjengelig gratis for alle på websidene?
Vedtak: Vi ønsker å være en raus menighet. Cellegruppeopplegget legges ut uten
passord. Det må lages en liten fotnote i opplegget som sikrer oss mot kommersiell
utnyttelse av opplegget.
Aksjon: Ove/Hans endrer og lager informasjon på websidene. Morgan legger en fotnote
på samtaleopplegget.
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22/08
AU

Bruk av lydfiler fra Bymenigheten - Sandnes
Bakgrunn: Menighetsrådet har mottatt henvendelse pr mail hvor det gjøres oppmerksom
på at deler av menighetens materiale (taler og mp3 filer) er brukt i ressurspakke som
selges fra Willow Creek. Det spørres om det er i orden at andre bruker våre produkter
kommersielt og hva vi kan gjøre for å hindre det.
Vedtak: Vi ser ikke at bruken som skisseres i mailen er kommersiell i forhold til Willow
Creek sitt mål. Vi har mottatt mye nyttig fra WCA opp gjennom årene. Blant annet det
andre stoffet som er tilgjengelig i denne pakken. Derfor mener vi det er bra å kunne "gi"
noe tilbake, så lenge det er en ikke-kommersiell utnyttelse av dem. Det er likevel viktig å
hindre at private aktører skaper seg en fortjeneste på Bymenigheten - Sandnes sine
produkter. Menigheter kan fritt bruke våre taler/åndsverk, mens for kommersiell
utnyttelse bes det ta kontakt med daglig leder.
Aksjon: Morgan/Ove lager en "veiledning for bruk" på websidene og i forbindelse med
skriftlig materiell som evt. lastes.

23/08
MR

”2012”
Hvordan ser Bymenigheten ut i 2012?
Bakgrunn: Spørreundersøkelser i Kulturhus og Bydelshus.
Menigheten har gjennomført en spørreundersøkelse i Kulturhuset og i bydelshuset for å
kartlegge hvor ofte Gudstjenestene blir besøkt, om de besøkende er kristne/ikke kristne
og om Gudstjenestene har gjort noe med synet på Gud. I forhold til det med kristne /ikke
kristne viser undersøkelsen at vi får ikke flere ikke kristne til Gudstjeneste på
Kulturhuset en vi gjør på Bydelshuset. I Kulturhuset har vi en dyr husleie.
Det er naturlig å evaluere og diskutere veien videre. Noen av spørsmålene det er naturlig
å forsøke å få svar på er:
- Oppnår vi visjonen gjennom dette arbeidet?
- Skaper vi konsumenter og ikke disipler gjennom en slik "proff" gudstjenesteform?
- Er det misfornøyde kirkegjengere fra andre menigheter vi får innenfor dørene, eller vet
vi om vi har mange kirkefremmede mennesker innenfor?
- Oppfølging
Etter to mnd i bønn for menigheten og for "2012 bildet", planlegges det en oppfølging
(ny høringsrunde) med cellegruppelederne 8. april sammen med MR.
Drøfting: Menighetsrådet diskuterte om kostnaden med å ha gudstjenester i Kulturhuset
står i forhold til det vi oppnår. ”2012” saken blir tatt opp igjen på neste MR-møte.

24/08
MR

Eventuelt: Endring av møtedatoer til MR
Etter ønske fra Gunnar Tveit ble følgende møtedatoer endret.
Vedtak: Møte 6.mai flyttes til 7.mai, møte 2.september flyttes til 3.september og
møte 4.november flyttes til 5.november.

25/08
MR

Eventuelt: Synliggjøring av MR.
Menigheten har behov for å bli kjent med menighetsrådsmedlemmene og se hvem vi er.
Forslag fra Morgan Fjelde: MR-medlemmene deltar i Gudstjenestene med å ønske
velkommen og lese kunngjøringer.
Vedtak: Som forslag fra Morgan.
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Neste ordinære møte: 25.mars
Innledningsord: Deg
Enkle forfriskninger: Tor
Ganddal, 8. mars 2008
Jan Frøysland
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