
Kommune 

                  
     Sola

 
 Møtebok 

 
                          Blad   52               

   Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd        
Møtested 

 Tananger kirke  
Møtedato

   

11.03.2014 

Fra kl 
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Tilstede på møtet                                   

 
 
 
Medlemmer 
( angi ev. hvem 

som er fraværende) 

 

Siv Eliln Mæland 

Nelly Margrethe Hveding 

Jorunn Elin Haga 

Sigve Martin Mæland 

Knut Erik Hollund 

Just Salvesen,                            Sokneprest 

Anne Fernanda Mæland,           Varar, forfall 

Lars Helge Ørland,                    Vara, forfall 

Elisabeth Sivertsen Urdahl,       Permisjon  

 

  

 

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær      

Elin Underhaug Kanu, SAK 30/14           

 

 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

     23 – 31 / 14                      

 
Underskrifter 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utskrifter 
Hovedutskrift er sendt til 
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23/14 Godkjenning av innkalling og sakliste.   

 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.. 

 

24/14 Godkjenning av protokoll 

 Vedtak: Protokollen av 11. februar 2014 godkjennes. 

  

25/14 Vårens program for menighetsrådet. 

 Fasteaksjonen:    Tirsdag 8. april kl.17-20. MR stiller kl.16:40. 

 Vaskedugnad: :   Onsdag 23. april kl.17:00–21:00 Fint MR har anledning. 

 Tanangerdagene: Stand i Tananger havn lørdag 14. juni.  

           MR-medlemmer stiller. Oppgavefordeling kommer. 

  

26/14 Oppfølging av saker 

 A. SAK 85/13 Alpa-kurs:  

 For å motivere til Alphakurs vil kortfilm bli vist før/under noen av vårens gudstjenester.  

 Sigve har funnet filmer og tar ansvar. Randi og Just bestemmer hvilke gudstjenester som  

 passer. Randi lager lapp for å kartlegge respons. Den deles ut etter filmvisning. 

 Facebook tas i bruk. Sigve har en appell og viser film på årsmøtet.  

 Rådet tar opp tråden til høsten for å avgjøre om og eventuelt når et Alphakurs settes i gang. 

  

 B. SAK 11/14 Hopp og Sprett på Supertorsdag. 

 Odd Kjell Bru vil ta ansvar for fysisk aktivitet i gymsalen for barn på supertorsdag. 

 Siv Elin avtaler når det kan starte. Gymsalen er ennå ubrukelig etter vannskaden. 

 

 C. SAK 12 / 14 Visitas 21-26. oktober 2014. 

 Informasjon fra planleggingsmøtet mellom Tananger og Ræge: 

 Visitasgudstjenesten er alt lagt til Tananger. Tirsdag i visitasuken blir dedikert til  

 Tananger, med stabsmøte, samtaler med ansatte, besøk i barnehage/SFO og  

 menighetsrådsmøte.  

 Torsdag kveld er programforslaget: Supertorsdag med middag og senere møte med  

 samarbeidspartnere i Tananger. Tema: Oppvekstmiljø i Tananger.  

 Selv om fredag er avsatt til skriving av visitasforedrag foreslås et besøk hos Treffen. 

 Programforslaget fra menighetene sendes samlet til biskopen for godkjenning. 

  

 

 D. SAK 19/14 Personalsituasjonen. 

 Kateketstillingen lyses ut i uke 11. Søknadsfristen er satt til 31. mars. 

  

 E. SAK 17/14 Årsrapport for Tananger menighet 2013.  

  

 Vedtak: Årsrapport for Tananger menighet 2013 vedtas med enkelte justeringer. 

 Den trykkes opp og gjøres tilgjengelig 2 uker før årsmøtet. 
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 F. SAK 13/14 Sammenristingsdøgn for råd og stab. 

 AU foreslår et sammenristingsdøgn for menighetsråd og stab 29-30. august. 

 Målet er relasjonsbygging og strategiarbeid for råd og stab. 

  

 Vedtak: 

 Det arrangeres en samling for menighetsrådet og stab 29-30. august på  

 Sjøberg Ferie, Rennesøy. Formålet er både relasjonsbygging og strategiarbeid. 

 AU er ansvarlig for programmet. 

 

27/14 Godkjenning av regnskap.  

 Regnskapet fro Tananger menighet 2013 ble lagt frem, slik det er sluttført hos  

 Sola kommune. 

  

 Vedtak: 

 Regnskapet for Tananger menighet 2013 godkjennes under forutsetning av at  

 revisor ikke har innvendinger mot regnskapet. 

 

 

28/14 Innspill til fellesrådets budsjett.  

 Tananger menighetsråd bes om å komme med innspill til Sola kirkelige fellesråds 

 Budsjett for 2015.  Menighetsrådet drøftet saken. Endelig forslag til innspill oversendes 

 Sola kirkelige fellesråd. 

    

29/14 Evaluering 

 Evaluering av gudstjenestene ble foretatt. 

  

30/14 Konfirmantopplegg for 2014/2015. 

 Som menighetsrådet har hatt fokus på tidligere, er konfirmantarbeidet og dets  

 kvalitet av stor betydning for vår kirke. Staben er nå inne i fasen for å planlegge  

 neste års konfirmantopplegg. Kateketvikar Elin Underhaug Kanu og Just Salvesen 

  presenterte tanker for neste års konfirmantprogram. Menighetsrådet hadde en god  

 samtale om konfirmantopplegget og gav positiv tilslutning til forslagene. 

      

31/14 Skriv og meldinger 
 a. Brev fra NMS: Informasjon om Kirkesenteret i Mukdahan. Takk for gave.  

 b. Brev fra IMI: Godhetsuka 2-6. juni.  

 

 

 

 


