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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Olabakken 17 

Tid: Onsdag 21.juni 2017 kl 19:00-22:00 

Medlemmer: Oddbjørn Folde, Håvard Særheim, Øyvind Lunden, Håvard Nesvåg, Vidar Bakke 

(prest/daglig leder), Ragnhild Øvrebø (2.vara) og Bente Mari Rolfsnes (referent)  

Forfall:  Torstein Caixeta Thingnæs, Tor Arvid Flokketvedt (1.vara), Øyvind Lunden 

 

Fellesskap og bønn. Innledning med tanker fra Spires plass. Samtale rundt hva som gir oss inspirasjon 

og hvile, hva vi opplever som sabbats-stund i våre liv.  

 

Orienteringssaker 

 Referat fra MR 23.5.17 tas til etterretning. 

 Agenda1 «Smaksprøve-kveld». Oddbjørn og Vidar delte fra en inspirerende samling.  

 Menighetsweekend. Håvard og Håvard delte tanker og opplevelser. En positiv samling for de 

som var med på turen.   

 Tjenesteledersamling og celleledersamling. Vi har noen utfordringer med rekruttering til noen 

av tjenestegruppene, særlig Dekorgruppen og Prosjektor. Det er behov for både kortsiktige og 

langsiktige løsninger. Det var enighet om at møtene i cellelederforum økes til månedlige 

møtepunkter på en time til høsten for å oppnå større samhørighet mellom celle-ledere, 

rollebevissthet og gjensidig støtte og oppmuntring til å nå målene vi setter oss.   

 Awana Inspirasjonskveld. Det var en tankevekkende kveld. Undersøkelser viser at vi er i ferd 

med å miste en generasjon for Jesus. Vi ser behov for å hjelpe hverandre og støtte foreldre til 

gode samtaler og gode rutiner for å dele tro på hjemmebane. Den oppvoksende generasjon 

fortjener at vi bryr oss om å gi det beste vi har – samværet og tryggheten sammen med Jesus.    

 Ønske om "weekend for voksne» på Holmavatn i september. Planlegging er startet, interessen 

for samlingen (antall påmeldte) vil avgjøre om weekend kan gjennomføres.   

 Åpta er bestilt til menighetsweekend 8.-10. juni 2018. Forutsetter at Menighetsrådet setter ned 

en komité som arbeider med å kartlegge behov og rekruttere til deltakelse.  

 

Sak 15/2017 

 

Status Økonomi 

Håvard S orienterer. Vi gjennomgikk resultat og balanse pr mai. 

Sak 16/2017 

Søknad om 

permisjon fra MR 

Øyvind Lunden ber om permisjon av helsemessige årsaker. Han ber om å bli fristilt 

fra oppgaver i menighetsrådet i BMS i første omgang ut året 2017. Dette gjelder 

regulære møter i MR, møter i forbindelse med Awana, samt Agenda 1 

 

Vedtak: 

Øyvind Lunden innvilges permisjon fra Menighetsrådet med tilhørende oppgaver 

av helsemessige årsaker, i første omgang ut 2017.  

Sak 17/2017 

 

Oppfølging av 

sak42/2016 

Strategi 

Korrigert vedtak, noe redaksjonelle endringer 

 

Vedtak: 

Strategiske mål vi samles om: 
-Cellegrupper: fokus på at flere er med i cellegruppe 

-Deltagende fellesskap: fokus på at flere har en tjeneste 

 

Konkretisering: 
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-Det forventes at medlemmer er med i cellegruppe. Innen utgangen av 2018 skal 

minimum 90% av alle som regner ByMenigheten-Sandnes som sitt åndelige hjem 

(medlemmer/ikke medlemmer av alle generasjoner) være med i cellegruppe 

(smågruppe) 

 

-Deltagende fellesskap innebærer tjenester og oppgaver på mange arenaer i 

hverdagen og på gudstjenestene. Innen utgangen av 2018 ønsker vi at 90% av 

ungdom/voksne er engasjert i en tjeneste. Vi vil inspirere og løfte fram tjenester og 

oppgaver og det positive som skjer i regi av ByM for storfellesskapet. 

Sak 17/2017 

Renholdsassistent 

Det er behov for ny renholdsmedarbeider.  

 

Vedtak: 

Maria Røise ansettes som renholdsmedarbeider i ByMenigheten. i samme 

stillingsprosent som nåværende renholdsmedarbeider 

Sak 18/2017 

 

Datoplan for 

høsten 

Det er tatt hensyn til celleledersamlinger og tjenesteledersamlinger ved oppsett av 

høstens møteplan:  

Onsdag 23.8 

Tirsdag 26.9 

Onsdag 01.11 

Tirsdag 28.11 

Tirsdag 19.12 

Sak 19/2017 

Eventuelt 

Sak: Revisjonsberegning for 2016 og disponering av resultat for 2016. 

  

Bymenighetens regnskap for 2016 er ferdig revidert. Menighetsrådet skal vedta 

disponering av resultatet for 2016. I henhold til kommunal regnskapsskikk (som 

også kirkeregnskapene føres etter) føres disponeringene av resultatet først året etter 

– etter at regnskapet er ferdig revidert. 

  

Vedtak: 

Disponering av Bymenighetens regnskapsmessige mindreforbruk for 2016 på kr 

145 410: 

Kr -577 mot bundet disposisjonsfond «Syng med», konto 5510001 

Kr -26 504 mot Disposisjonsfond DIG, konto 5560001 

Kr 172 491 mot Disposisjonsfond, konto 5560000 

 

 

Neste møte: onsdag 23. august 2017 kl 19:00 - 22 Ansvar for forfriskninger: Oddbjørn  
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