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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.  

__________________________________________________________________________ 
 
Sted: Lundegeilen 18, Bønnesenteret 
Tid: Onsdag 24. mars 2021 kl 19:00-22:00 
Tilstede: Henry Ove Berg (leder), Vidar Bøhn (nestleder), Vidar Bakke (prest/daglig 

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

 
Forfall:  
 
Forfriskninger: Tor Arvid Flokketvedt 
 
 Fellesskap og 

bønn 
Åpningsord og bønn: Thone Eldøy 

Sak 20/21 Referat MR Referat fra forrige MR. Vedlegg i mail. 
 

Godkjent. 

Sak 21/21 HMS/Personal Vidar Bakke orienterte. 
 
Personalsituasjon 

− God stemning i staben.  
− Vidar deltok på temaretreat med Per Arne Dahl på 

Pilegrimsgarden 8.-11.3.  
− Representanter fra IMI inviterte oss stab på lunsj torsdag 18.3. 

som del av en runde de har i alle menigheter med nært 
samarbeid. Overrekkelse av innrammet bilde (Bibeltypografi) 
og hilsen.  

Sak 22/21 Koronasituasjon, 
web og 
gudstjenester. 
Oppfølging fra 
sist. 

- Vi oppsummerer kort koronasituasjonen i øyeblikket.  
Retningslinjene som foreligger gjør det ikke mulig å 
gjennomføre fysiske gudstjenester inn til videre. Vi 
gjennomfører digitale gudstjenester i henhold til vanlig plan. 
 

- 35 personer har nå svart på web-undersøkelsen. 
- BMS-media jobber videre ut i fra besvarelsene som 

foreligger. 
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Sak 23/21 Økonomistatus Eirik Kongsvik orienterte. 

Sak 24/21 Årsmelding og 
årsregnskap 

- Vedlagt forslag til årsmelding.  
- Noen «tanker» som skal inn på økonomi-delen ettersendes. MR 

gikk gjennom med kritisk blikk, og kom med forslag til 
endringer før årsmelding ble vedtatt. 
Vedtak:  

- Vidar Bakke noterte endringer og retter dette opp i årsmelding. 
- Årsmelding sendes ut på mail til medlemmene.  
- Årsregnskap. Eirik Kongsvik la frem og kommenterte. 

 
Vedtak:  

- Eirik Kongsvik retter opp posten for Dig-fondet.  
- Vi omdisponerer disposisjonsfond DIG og slår sammen dette 

med disposisjonsfond. 
- Disposisjonsfond - Dig  tilføres kr 95 802 ved å anvende kr 

95.802 fra disposisjonsfond, dermed er Disposisjonsfond - Dig 
oppgjort. 

- Regnskapsmessig mindreforbruk i 2020 tilføres 
Disposisjonsfonder 

- Regnskapsmessig merforbruk i 2019 dekkes av 
Disposisjonsfondet 

Sak 25/21 Status prosjekt 
“Fundraising” 

- Vidar Bøhn og Eirik Kongsvik orienterte fra prosessen i 
Fundraisingsgruppa.  

- Fundraisinggruppa hadde sitt tredje møte 23.03.2021  

- Det er kommet mange gode innspill både til mulige 
inntektskilder og aktuelle prosjekter.  

- På sitt møte 18.3. signaliserte BMS Media ønske om at noe 
ekstraordinære prosjektmidler blir øremerket videre fornyelse 
av teknisk utstyr i størrelsesorden inntil 30 000 kr. (Fortsatt 
etterslep etter en del utstyr som er utgått på dato). De ber også 
om at de får ha hånd om den faglige vurderingen og 
utvelgelsen av alt teknisk utstyr som kjøpes inn til menigheten. 
De vil komme med konkret budsjett snarest. 

- Atle Bednardz og Per Egeland vil samarbeide om utforming og 
sending av søknader, bl.a. til Sandnes kommune og oppfølging 
av disse, men trenger signaler fra MR om prioriteringer.  

Vedtak:  
- Menighetsrådet takker fundraisinggruppa for gode innspill 

både skriftlig og muntlig. 
- Vi skal være litt mer visjonære/ våge og tenke litt større. 
- MR takker for den flotte jobben BMS Media gjør for 

menigheten og vi vedtar at ekstraordinære prosjektmidler 
(fond) blir øremerket videre fornyelse av teknisk utstyr i 
størrelsesorden inntil 40 000 kr. BMS Media får mandat til å til 



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.    
 

ByMenigheten - Sandnes, Postboks 3046, 4392 Sandnes. Tlf. 474 72 770. E-post: post@bymenigheten-
sandnes.no  

 
P
A
G
E 

å ta hånd om den faglige vurderingen og utvelgelsen av alt 
teknisk utstyr som kjøpes inn til menigheten. De vil komme 
med konkret budsjett snarest. 

Sak 26/21 Eventuelt 
 

 

 
 
 
Neste møte i Menighetsråd:  
Onsdag 21.04. kl. 19.00.  
Åpning: Janeth  Lima Kleppe 
Forfriskninger: Erik Aarmo 
 
 
 


