
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: Videokonferanse via Zoom grunnet coronavirus 
Tid: Onsdag 15. april 2020 kl 20:00-21:30 
Tilstede: Henry Ove Berg (leder), Vidar Bøhn (nestleder), Vidar Bakke (prest/daglig 

leder), Eirik Kongsvik, Tor Arvid Flokketvedt, Erik Aarmo, Janeth Kleppe og 
Thone Eldøy (referent). 

Forfall: Tone Grete Hagen. 
  
 Fellesskap og 

bønn 
- Åpningsord og bønn av Vidar M. Bakke.  

 

Sak 20/20 Hvordan har vi 
det? 

- 1 minutt hver: Del én utfordring og én glede.  

Sak 21/20 Referat MR - Referat fra forrige MR. Godkjent med liten endring i sak 
15/20. 

Sak 22/20 
 
 

HMS Vidar Bakke orienterer: 
- Personalsituasjon: Status for staben. Prioriterte 

arbeidsoppgaver, smittevernhensyn, hjemmekontor, 
konsekvenser av redusert bemanning.   

Sak 23/20 Økonomistatus  - AU holder fast på permitteringen av daglig leder/prest i 50% 
med virkning fra torsdag. AU håper og tror at permitteringen 
vil være begrenset til ut mai måned. 
 

- Vidar Bøhn og Eirik Kongsvik gjorde rede for situasjonen 
når det gjelder givertjenesten og økonomien så langt. Vidar 
Bakke tar kontakt med Knif regnskap for å få resultat for 
april innen 08.05.2020. 

 
- Vedtak: Menighetsrådet ber Vidar, Vidar og Eirik lage 

oversikt over status på regnskap ut april og sette opp 
prognose for budsjett med nåværende tall, for resten året. 

 

Sak 24/20 Ansattes 
arbeidsoppgaver 
frem til sommeren 

- En redusert stab som følge av permittering og sykmelding, 
krever en tydelig prioritering av arbeidsoppgaver fremover. 
AU vil følge opp staben mer direkte, men det er nyttig at 
Menighetsrådet gir noen føringer.  

- Vi skal fortsette å ha fokus på dette med ledere (ring-
grupper) rundt barne- og ungdomsarbeidet i tiden som 
kommer.  

- Vedtak: Saken kommer opp på neste menighetsrådsmøte. 
Vidar Bakke orienterer om eventuelle endringer i denne 
saken. 



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. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sak 25/20 Digital menighet - Har blitt større enn vi forutså i forkant, men mange frivillige 
har bidratt og gjort dette mulig. 

 
- Vi tenker digital gudstjeneste hver 14. dag. Mål om mer 

interaktivitet  i de digitale løsningene.  

Sak 26/20 Agenda 1 - 
Sandnes 

- Vidar Bakke informerer 

- Vårt forslag er å gjennomføre en form for Agenda 1 via 
Zoom, om en uke, eventuelt om to uker. Vi har nå 
abonnement på å sette opp tilsvarende videokonferanser for 
Agenda 1 Sandnes.  

- Underveis i denne halvannen timen er det tanken at 
menighetene samles på tre nivåer - menighetsnivå - 
plenumsnivå (undervisning) og et mellomnivå der to-til tre 
menighetsteam møtes, lytter til hverandres planer og ber for 
hverandre.   

Sak 27/20 Evt.  - Brev ang økonomien - vi er fornøyde med formen og 
tydeligheten brevene fra Vidar Bøhn har. 

 
 
Neste menighetsrådsmøte (trolig ved hjelp av Zoom): 13.05. 2020, kl. 20:00-21:30 
 
 


