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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. 

ByMenigheten - Sandnes 
Postboks 3046, 4392 Sandnes Tlf. 51 60 55 70                   E-post:  post@bymenigheten-sandnes.no 

MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET  
 
Sted: På menighetskontoret i Lundegeilen 18, Ganddal 
Tid: Torsdag 28. september 2006 kl 19:30-22:00 
Forfall: Tor Flugsrud, Helge Standal (hovedprest) 
Til stede: 
Medlemmer:  Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Knut Gunnar Tveit, Runar Thorsen, Trond Straume, 

Bente Rolfsnes 
Varamedlemmer: Jan Frøysland 
Også til stede: Gøran Byberg 
 
Fellesskap, bibel og bønn: v/ Ove Eldøy 
Ove Eldøy delte noen tanker ut fra Johannes 15, 4-5 
  
REFERAT: 
Sak 
72/06 

Budsjett 
 
Gunnar Tveit og Gøran Byberg la frem budsjettet pr. 31.08.2006 til orientering. De 
konkluderer med at likvideten er god. 
 
Både sponsormidler og inntekter fra givertjenesten er pr. 31.08.2006 under budsjett. Det kan 
leses ut av regnskapet foregående år, at inntekter fra disse budsjettpostene ikke er jevnt 
fordelt på årets 12 måneder, men at inntektene i desember er høyere enn snittet. 
 
Vedtak: 
- Menighetsrådet arbeider videre med fokus på sponsormidler og givertjeneste. 

  
Sak 
73/06 

Stillinger og ansettelse 
 
Menighetsrådet vedtok i sak 66/06 at stillingen som hovedprest skal utvides fra 50-100 % 
Bymenigheten finansierer stillingen, og har pt. en stillingsramme på 2,5 stillinger, som må 
utvides til 3. Fellesrådet er hovedprestens arbeidsgiver, og må godkjenne en slik utvidelse 
basert på et trygt økonomisk fundament.  
 
Vedtak:  

- Bymenighetens inntekter fra givertjenesten må økes med 250 000 kroner for å skape 
et trygt fundament for ansettelse av ny hovedprest i 100 % stilling. 

- Det etableres en arbeidsgruppe som lager et budsjett for stillingsutvidelsen. Dette 
fremlegges som en sak på møtet i Fellesrådet den 25. oktober. Arbeidsgruppen består 
av Gunnar Tveit, Ove Eldøy og Trond Straume. 

- Det etableres et giverløft-prosjekt, som presenteres for Bymenigheten på et 
informasjonsmøte etter gudstjenesten 22. oktober. 

  
Sak 
74/06 

Arbeidsutvalg / delegering  
 
Ragnhild Øvrebø orienterte om arbeidet med delegering av myndighet til leder og 
arbeidsutvalg. 
 
Vedtak:  

- Menigheten tegnes av daglig leder og menighetsrådets leder hver for seg for beløp 
innenfor budsjettet til og med kr 20.000. For beløp over kr 20.000 til og med kr 



���������	��
�
������

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. 

ByMenigheten - Sandnes 
Postboks 3046, 4392 Sandnes Tlf. 51 60 55 70                   E-post:  post@bymenigheten-sandnes.no 

75.000 tegnes menigheten av daglig leder og menighetsrådets leder i fellesskap. For 
beløp over kr 75.000 tegnes menigheten av menighetsrådet. Vedtak fattet i henhold 
til ovennevnte skal gjøres kjent for menighetsrådet i førstkommende møte.  

- Arbeidet for delegering av myndighet fortsetter, og forslaget presenteres i helhet på 
et senere møte. 

  
Sak 
75/06 

Intern evalueringsgruppe 
 
Ove Eldøy informerte om arbeidet med å finne kandidater til den interne evalueringsgruppen 
som skal etableres ifm. forsøket som valgmenighet. Egil Rise er valgt som leder av 
evalueringsgruppen. 
 
Vedtak: 
Ove Eldøy jobber videre med resten av medlemmene og mandatet til evalueringsgruppen. 
Dette presenteres på neste møte. 

 
Neste ordinære møte: Torsdag 16. oktober. 
Ansvar for enkle forfriskninger: Trond Straume 
 
Folkvord, 1. oktober 2006 
Trond Straume 


