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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 

TID:   Tirsdag 25. august 2015 kl. 18.30  

 

STED:   Sakristiet i Tananger kirke  

 

ÅPNING:  Høstens tema er: Alle mann på dekk, - vi utrustes til tjeneste. 

   Hvilke refleksjoner gjør du over din tjeneste og behov for utrustning. 

   Hva tenker du om din plass på skuten fremover? 

 

TIL:   Siv Elin Mæland   

   Nelly Margrethe Hveding 

   Jorunn Elin Haga   

   Sigve Martin Mæland 

   Knut Erik Hollund 

   Anne Berit Berge Ims  1. varamedlem 

   Lars Helge Ørland  2. varamedlem 

   Just Salvesen    Sokneprest 

       

 

Saksliste også til: Trygve Torgersen  Kirkeverge 

   Kjetil Aano   Prost 

 

 

Forfall meldes over e-post til  randi.tveit@tananger.menighet.no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tananger, 18. august 2015 

 

Med hilsen 

For MR-leder 

 

Randi Lundberg Tveit 

daglig leder 
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Saksliste: 

 

 

62/15 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til evt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

63/15 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 16.06.2015 godkjennes. 

  

64/15 Strategiarbeidet (Vedlegg) 

 Dåpsaksjonen. 
 Vi tar frem notater fra dialogmøtet 06.05.2015 for å holde fokus på dåpsaksjonen.  

 Til møtet tenker hver gjennom et par momenter som er viktig for å øke  

 oppslutning om dåp eller gjøre dåpshandlingen til en flott og god opplevelse.  

 Hovedfokus i samtalen blir det som har med rekruttering å gjøre. Se også gjennom  

 handlingsplanen slik at vi holder stø kurs. Randi innleder.  

 

65/15 Oppfølging av saker 

 

 SAK 96/14   Kirkevalg 

 Kirkevalget er i rute og forhåndsstemming pågår.  

 Menighetsrådet er valgstyre og har ansvar for avvikling av valget, også opptelling 

 etter valget. Opptelling foregår umiddelbart etter at valglokalene stenger. 

 Valgurnene bringes til kirken hvor opptellingen skjer. Det er viktig at MR 

 orienterer seg om valgstyrets ansvar. Se valghåndboken (eller på nett 

 kirkevalget.no) Les 2.1.9 Veiledning for stemmestyre og 2.1.11 Veiledning – 

 opptelling flertallsvalg. 

  

 SAK 30/15 Tananger menighets hjemmeside 

 Prosessen med å bestemme hjemmesideløsning for Tananger menighet ble satt på 

 hold fordi MR skulle få anledning til å vurdere om løsningen som Agrando tilbyr 

 er tilfredsstillende. Agrando leverer planleggingsverktøyet som menighetene i 

 Sola benytter. Inklusivt i denne pakken ligger også en hjemmesideløsning. 

 Informasjon blir gitt i møtet. Alternativet fra sist behandling av saken var  

 Adore Church. MR vedtar valg av hjemmesideløsning. 

 

66/15 Stillingsbeskrivelse for organist. (Vedlegg) 

 Stillingsbeskrivelse for organist er utarbeidet. MR har anledning til å uttale seg  

 om stillingsbeskrivelsen, som skal vedtas i administrasjonsutvalget. 

 

67/15  Økonomireglement (Vedlegg) 

 Som menighetsråd er vi pålagt å ha et økonomireglement, jfr. Økonomi-

 forskriften. Reglementet skal legge til rette for god og forsvarlig 

 økonomiforvaltning. KA (Kirkens Arbeidsgiver og interesseorganisasjon) har 

 utarbeidet en mal for et enkelt reglement. Dette henviser til gjeldende frister og 

 forskrifter. Sola menighet har brukt dette som utgangspunkt. Dette er vedlagt og 

 kan være utgangspunkt for vårt eget reglement. Forslag til eget reglement for  

 Tananger menighet legges frem i møtet. 
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68/15 Evaluering 

 Gudstjeneste 12. juli, 16. august og familiegudstjeneste 23. august. 

 

69/15 Forholdet Tananger menighet og IMI Tananger 

 I løpet av våren 2015 har vi hatt to felles arrangementer med IMI Tananger; 

 Fellesgudstjeneste og Bønn- og lovsangskveld. Vi har dermed gjort oss noen 

 erfaringer. I tillegg har vi en del «ut-arrangementer» som vi har samarbeidet om 

 en del år. (Barnas Dag, Hallo Venn, Juletrefest etc.) Vi setter av tid på MR til en 

 mer prinsipiell samtale om hvordan vi i fremtiden ønsker å forholde oss til IMI 

 Tananger. Dette var også en utfordring som ble gitt oss i forbindelse med 

 bispevisitasen 2014. Just innleder. 

    

70/15 Nytt fra barnehagen/SFO. Randi informerer. 

  

 

71/15 Skriv og meldinger  

a. Tor og Marie Kvammen blir gjester på medarbeiderfesten 30.01.2016. 

b. To sentrale kurs i høst er: GLS 6-7. november og «Salig er tørsten» 14. 

november. Se areopagos.no Gi beskjed innen utgangen av september om 

påmelding. 

  

72/15 Eventuelt  

 

 

 

 

 

 


