
Kommune 

                  
     Sola

 
 Møtebok 

 
                          Blad    81              

   Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd        
Møtested 

 Tananger kirke  
Møtedato

   

10.02.2015 

Fra kl 

18.30       
 

Til kl. 

 22:00 

 

 
 
Tilstede på møtet                                   

 
 
 
Medlemmer 
( angi ev. hvem 

som er fraværende) 

 

Siv Elin Mæland 

Nelly Margrethe Hveding 

Jorunn Elin Haga 

Sigve Martin Mæland 

Knut Erik Hollund 

Just Salvesen,                            Sokneprest 

Lars Helge Ørland,                    Vara, forfall 

Anne Berit Berge Ims                Vara, forfall 

 

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær                

 

 
 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

     9 -  19 / 15                         

 
 
 
 
Underskrift 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet 
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9/15 Godkjenning av innkalling og sakliste.   

 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

10/15 Godkjenning av protokoll 

 Vedtak: Protokollen av 13.01.2015 godkjennes. 

  

11/15 Strategiarbeidet (Vedlegg) 

 Handlingsplan. 

 Menighetsrådet reviderte sin handlingsplan. Revidert versjon er vedlagt.  

  

12/15 Oppfølging av saker 

 

 SAK 109/14 Tanangerdagene. 

 Gladkveld torsdag 4. juni.: Kjersti G. Lødemel og Einar Bjelland har ansvar. 

 Barnas dag: Andrè Foldøy er leder for komiteen. Oppstartsmøte har funnet sted. 

 Stand i havnen lørdag 6. juni: Plan og oppgavefordeling deles ut i forkant. 

 Friluftsgudstjeneste søndag 7. juni: Sjøspeideren ønsker en markering av friluftslivets år  

 søndag 7. juni. Lions har utfordret kirken til å ha friluftgudstjeneste i tilknytning til 

 markeringen. Dette har vi gitt positiv respons på. 

 

 SAK 97/14 Tilsetting av kantor i Tananger menighet 

 Kantorstillingen lyses ut for 3. gang med utlysningstekst som sist med en tilføyelse:  

 «Tananger menighet har utarbeidet egen plan for kirkemusikk.»  

 For å fange oppmerksomhet fra aktuelle søkere vil vi ha følgende overskrift: 

 «Orgelbrus og hverdagsblues». Stillingen utlyses snarest og med 3 ukers søknadsfrist.  

 Randi formidler dette til kirkevergen som foretar utlysningen. 

  

 SAK 96/14 Kirkevalg 2015. 

 Alle kandidatene ved første runde er nå blitt kontaktet. Vi har fått 5 kandidater som vil  

 stille til valg. Nye kandidatforslag ble notert på møtet. De får brev og kontaktes jfr. 

 fordeling før nominasjonsmøtet 24. februar.  

 

13/15 Evaluering 

 Gudstjenestene og medarbeiderfesten ble evaluert og momenter notert. 

  

14/15 Budsjett for Tananger menighet 2015. 

Menighetens budsjett for 2015 blir lagt frem for menighetsrådet på møtet i mars. 

Menighetsrådet kom med momenter til budsjettet. Dette tas med i arbeidet videre. 

 

Vedtak: Inntektsgivende arrangement 2015: Basar til høsten. 

 

15/15 Årsrapport for Tananger menighet 2014 

 Årsrapport for Tananger menighet er under arbeid. Rådet kom med innspill til rapportens  

 omfang og layout. Årsrapporten skal godkjennes av menighetsrådet før den legges frem for  

 årsmøtet 15. mars. Innspill må sendes menighetsrådsleder innen 24. februar. 
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16/15 Ettåring  

 Vi har mottatt henvendelse fra en student ved Bibelskolen i Grimstad, Vibeke  

 Nygård. Hun ønsker å ha praksisplass som ettåring i Tananger menighet. Dette  

 medfører noen økonomiske forpliktelser for menigheten og at hun kan få  

 veiledning av en i staben. Hun ønsker primært å bo i Tananger, men har mulighet for å bo  

 hjemme.  

 

 Vedtak: 

 Tananger menighet ønsker å inngå avtale med student ved Bibelskolen i Grimstad  

 om praksisplass som ettåring i Tananger menighet. Just tar kontakt med kandidaten for å  

 drøfte arbeidsoppgaver og boligspørsmål. Veiledningsoppgaven kan staben ta seg av. Vi  

 etterlyser billig eller gratis rom hos menighetsfolk og melder behovet i Siste nytt. 

 Randi tar kontakt med BiG for å gjøre avtale etter at bolig er avklart. 

 

 

17/15 Nytt ra Fellesrådet v/fellersådsrepresentantene. 

 

 

18/15 Skriv og meldinger  

a. Referat fra Eierstyre i Tmb/SFO 

b. Årsmøtet flyttes til søndag 15. mars etter gudstjenesten. 

c. Brev fra Kirkens SOS Rogaland. 

d. Dialogmøte mellom fellesrådet og menighetsrådene i Sola holdes i Tananger  

6. mai.kl.17:00 – 19:00. Sett av datoen. 

 

 

19/15 Eventuelt 

a. Representant til 17-mai komiteen fra Tananger menighet er ennå ikke på plass. 

Sigve spør Harald Lødemel. 

 

 

 

 

 

 

 

 


