
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: Kontoret 
Tid: Tirsdag 9.november 2010 kl 19:00-22:00

Medlemmer: Morgan Fjelde, Ove Eldøy,   Atle Straume, Vidar Bakke ,Kjetil Vignes og Bente 
Rolfsnes (referent) 

Forfall: Hans Lie og Sigbjørn Lillesund

Fellesskap, disippelgjøring av MR, fra kl 19-20. Vi bruker LifeShape-skjema og deler fra våre liv.

Orienteringssaker
• Bispevisitas- det er avtalt visitas med biskop Erling Pettersen i mai 2011. Han kommer til å 

delta på gudstjenesten 22.mai
• Nettverksgruppen Agenda 1 – Gøran jobber videre med dette utover våren

Sak 
46/2010 

NaMu
Det forelå skriftlig orientering fra samtalene med Runar Landro (vår mentor i NaMu).

Vedtak:
Vi bruker NaMu test som kvalitetssikringsverktøy 2.hvert år. Utenom profil, bestiller vi også 
Profil Innsikt. Første NaMu test tas i løpet jan/februar 2011 - ta fortrinnsvis testen på 
ledersamlingen på Holmavatn.

Sak 
09//2010 
forts  

Verdier og Strategi
Dokumentet som omhandler strategi og verdier anses nå som ferdig. Unntaket er den delen 
som omhandler «Raus». På bakgrunn av innspill skal dette punktet justeres og utdypes. Dette 
skal være klart til mentorsamlingen før jul (sendes ut på mail). 
Vi skal markere/feire at en krevende prosess som har tatt mer enn 1 år er sluttført!

Vedtak:
1. Alle punktene med unntak av punktet Raus vedtas. Punktet Raus bearbeides for å få inn 
den mellommenneskelige rausheten

2. Integreringen av Strategi/verdi/virkemidlene skjer på følgende måte: Først til 
cellegruppelederne på Holmavatn i januar 2011, deretter skal det inn i cellegruppeopplegget. 
Info i form av «pep talk» på gudstjenester og markering av at en lang prosess – mer enn 1 år- 
er sluttført.

Sak
42/2010 
forts 

Status ByMenigheten 2010
Cellegruppeledere har gitt tilbakemelding på spørreskjema og det avdekker at det er mye å 
glede seg over i ByMenigheten. Gudstjenestefellesskapet ser ut til å bety mye og den settes 
pris på. 
AU får i oppdrag å bearbeide de forskjellige innkomne forslagene til forbedring. En skal og 
se på innspill fra dialogkafeen og sammenligne. Flere forslag derfra er allerede tatt tak i, det 
tas et tilbakeblikk i møtereferatene som omhandler Dialogkafeen.

Sak
47/2010

Kommunikasjonsregler
Vi er blitt pålagt av kirkevergen til å lage kommunikasjonsregler for ansatte i Sandnes 
Kirkelige Fellesråd. Hvilken kultur skal prege måten vi snakker sammen på.
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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.
Erfaringen viser at det å ha slike regler i et menighetsfellesskap vil være nyttig dersom det 
oppstår konflikter mm. Vi ønsker med dette å være i forkant av utfordringer
Menighetsrådet slutter seg til fremlagte kommunikasjonsregler.

Vedtak:
Vi ønsker en kommunikasjonskultur som er felles for hele menigheten. Disse formidles på et
samtaleopplegg, samt på ledersamlinger i de ulike tjenestegruppene.

Sak 
48/2010

Budsjett 2011
Daglig leder la frem forslag til budsjett. MR stiller seg bak forslag til budsjett. Vi må 
fremdeles ha  fokus på økt givertjeneste og økonomiske eierskap.

Sak 
49/2010

Innbetaling av garanti til Familieverkstedet

Vedtak:
Bymenigheten innbetaler det beløp til familieverkstedet som vi er garantist for. Jfr. Sak 
07/2010 møtereferat fra 9/2-2010

Sak
50/2010

Eventuelt 
• Leder og nestleder velges for ett år om gangen. På neste møte blir det valg av leder og 

nestleder gjeldende for 2011

Neste møte tirsdag 30. november kl 19
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