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Siv Elin Mæland   
Gro Mæland Myklebust 
Jorunn Elin Haga 
Kjell Audun Vignes 
Bjørn Mo 
Tor Ådne Mæland Myklebust 
Olav Kylland 
Helga Frøyland 
Just Salvesen, Sokneprest 
     

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær    

Nelly Hveding, SAK 86/15             
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       87 – 90 / 15                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Jeg bekrefter med dette at referatet er godkjent av menighetsrådet slik det fremgår her.  
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87/15 Orientering om arbeidet i menighetsrådet 
 Det ble informert om hvilken rolle og oppgave menighetsrådet har, om fellesrådets rolle 
 og oppgave, og om forholdet mellom stab og råd. Rådsmedlemmene presenterte seg 
 selv og tanker for oppgaver i menighetsrådet. 
 

 «Kirkeloven § 9. Menighetsrådets oppgaver. 
 Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å 
 vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, 
 syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet 
 om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar 
 for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i 
 soknet.» 
 
88/15 Konstituering av nytt menighetsråd 
 

a. Valg av leder for Tananger menighetsråd 
Det ble valgt leder for Tananger menighetsråd. Lederen velges for ett år av gangen. 
Rådet er valgt for perioden 01.11.15 til og med 31.10.19.  
 
Vedtak:  
Siv Elin Mæland ble valgt til leder for Tananger menighetsråd. 
Valget gjelder for menighetsrådets første år. 
 
b. Valg av nestleder for Tananger menighetsråd 
 
Vedtak:  
Gro Mæland Myklebust ble valgt til nestleder for Tananger menighetsråd.  
Valget gjelder menighetsrådets første år. 

 
c. Valg av 2 representanter til fellesrådet 
Det ble valgt 2 representanter til Sola kirkelige fellesrådet for perioden 
01.12.15 til og med 30.11.2019. Representantene velges for 4 år. 
 
Vedtak:  
Olav Kylland og Helga Frøyland ble valgt til Tananger menighetsråds representer i Sola 
kirkelige fellesråd. Valget gjelder hele valgperioden.  
 
d. Valg av 1. og 2. vararepresentant  til fellesrådet  
 
Vedtak: 
Jorunn Elin Haga ble valgt til 1. vara i Sola kirkelige fellesråd. 
Kjell Vignes ble valgt til 2. vara i Sola kirkelige fellesråd. 
Valget gjelder hele valgperioden. 
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e. Valg av representant til eierstyret for Tananger menighetsbarnehage/SFO 
 
Vedtak:  
Jorunn Elin Haga ble valgt til Tananger menighetsråds representant i Eierstyret for 
Tananger menighetsbarnehage/SFO. Valget gjelder hele valgperioden. 
 
 

89/15 Møtedager for Tananger menighetsråd høsten 2015 og våren 2016 

 
Vedtak:  
MR-møtene er lagt til tirsdager kl. 18:30-22:00. 
Møtedatoer for Tananger menighetsråd blir: 
 
Tirsdag 24. november 2015  
Tirsdag 12. januar 
Tirsdag 09. februar 
Tirsdag 08. mars 
Søndag 03 april: Årsmøte etter gudstjenesten 
Tirsdag 12. april 
Tirsdag 10. mai 
Tirsdag 14. juni 
 

90/15 Orienteringssaker (Vedlegg) 

 
a. Presentasjon av nytt menighetsråd. 
Det blir presentasjon og forbønn for nytt menighetsråd på gudstjenesten i 
Tananger kirke søndag 8. november kl. 11:00.   
 
b. Menighetsrådsmøte tirsdag 24. november kl. 18.30. 
 Innkalling blir sendt ca. 1 uke i forkant. 
 
c. Konstituerende møte i nytt fellesråd  
Det blir konstituerende møte i nytt fellesråd onsdag 11. november kl.19:00 i Sola 
menighetssenter, Soltunveien 6 i Solakrossen. 
 
d. Kurs for nye menighetsråd i Tungenes prosti 2. desember kl. 18:00-21:30  
Sted: Grødem kirke. (Se vedlegg) 

 
 


