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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 23. mai 2017 kl. 18.30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Refleksjonsspørsmål: En barnefamilie besøker Tananger menighet for  
   første gang på en gudstjeneste. Det er dåp og søndagsskole for barna. 

Hvordan ønsker vi at de skal beskrive Tananger menighet etterpå?  
 
TIL:   Siv Elin Mæland   
   Gro Mæland Myklebust 
   Jorunn Elin Haga 
   Kjell Audun Vignes 
   Bjørn Mo 
   Olav Kylland 
   Helga Frøyland 
   Mariann Hellestø Kean 1. varamedlem 
   Just Salvesen    Sokneprest 
       
 
Saksliste også til:  
   Tom Henning Haga  2. varamedlem 
   Steinar Sola   3. varamedlem 
   Bjørg Irene Stallemo  4. varamedlem 
   Torhild Tednes Tjora  5. varamedlem 
 
   Trygve Torgersen  Kirkeverge 
   Kjetil Aano   Prost 
 
 
Forfall meldes over e-post til  randi.tveit@tananger.menighet.no. 
 
 
Tananger, 15. mai 2017 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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38/17 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til evt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

39/17 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 25.04.2017 godkjennes. 

  

40/17 Strategiarbeidet (Vedlegg) 

 Menighetsrådet jobber videre med revisjon av handlingsplan for 2017 – 2019. 

 Visjonen; Tananger menighet, en oase hvor alle opplever Guds nåde og nærhet  

 er vårt utgangspunkt. Vi har tre fokusområder: 
A:  «Vi går om bord.»  Menigheten – et sted å være.  

B:  «Jesus som los gjennom livet.»  Menigheten – et sted for inspirasjon. 

C:  «Alle mann på dekk». Vi utrustes til tjeneste. 

 Notat fra strategimøtet 25. april er vedlagt.  

 

 Forslag til vedtak: Handlingsplan for 2017-2019 vedtas. 

  

41/17 Oppfølging av saker 

 

 SAK 24/17 Inntektsbringende arrangement 

Menighetsrådet vedtok å arrangere basar 21. oktober 2017. Det er viktig å få 

komiteen på plass før sommeren. En rekke personer er forespurt. Komiteen 

trenger flere medlemmer og ikke minst en leder. Til møtet har hvert av 

rådsmedlemmene forslag til to personer til basarkomiteen. Det er flott dersom 

disse er spurt før møtet. 

 

42/17 Økonomioppfølging (Vedlegg) 

 Økonomirapport for januar – april 2017 for Tananger menighet legges frem.  

  

 Forslag til vedtak:  

Økonomirapport for januar – april 2017 for Tananger menighet tas til 

etterretning. 
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43/17 Tanangerdagene 

 Oppgaver og ansvar vedrørende stand i havnen lørdag 10. juni presenteres. 

 Informasjon vedrørende Luther med latter, Barnas dag og friluftsgudstjenesten. 

 

 Forslag til vedtak:  

 Oppgavefordelingen vedrørende stand i havnen 10. juni godkjennes. 

 

44/17 Dato for konfirmasjonsgudstjenester 2019 og 2020 

Tananger menighetsråd vedtok MR SAK 35-17 at konfirmasjonsgudstjenestene 

kommende år skal avvikles i løpet at to helger og ikke samles til en helg. Slik 

oppnår vi et mer fleksibelt tilbud for familiene. Rådet vedtok datoer for 2018, og 

føringene var å avvikle konfirmasjon siste lørdag i april og første lørdag/søndag i 

mai. For 2019 blir siste lørdag i april den første lørdagen etter påske. Da det er 

tradisjon for å arrangere trosopplæringstiltaket Lys Levende den helgen, foreslår 

AU å flytte konfirmasjonsgudstjenesten til andre lørdag i mai i 2019. Lys 

Levende har påsken som tema og er derfor knyttet tidsmessig til høytiden. 

 

Forslag til vedtak: 

Konfirmasjonsgudstjenester 2019: lørd. 4. mai, sønd. 5. mai, lørd. 11. mai 

Konfirmasjonsgudstjenester 2020: Lørd. 25. april, lørd. 2. mai, sønd. 3. mai.  

 

 

45/17 Menighetsrådsmøter høsten 2017 

  

 Forslag til vedtak: 

 Møtedatoer for Tananger menighetsråd høsten 2017: 

 Onsdag 30. august, tirsdag 26. september, tirsdag 24. oktober,  

 tirsdag 21. november, tirsdag 12. desember. Møtene starter kl.18:30. 

 Strategidøgn for råd og stab: 10-11. november. 

 

 

46/17 Intern husleie fra SFO og vedlikeholds forpliktelser 

 

 Innledninng: 

Tananger menighets SFO betaler intern husleie til Tananger menighet. Husleien 

fra SFO blir refundert fra Sola kommune.  Leien i 2016 var 130 000 NOK og for 

2017 blir leien 135 000 NOK. Spørsmålet vedrørende husleie for 

menighetsbarnehagen og SFO (TmbSFO) ble behandlet i 2014 MR SAK 5/14 og 

økonomiutvalget drøftet saken ØU SAK 2/17. Slik vedtaket ble gjort i 

menighetsrådet 2014 faktureres TmbSFO for husleie vedrørende SFO. Tmb/SFO 

står ansvarlig for innvendig og utvendig vedlikehold av bygget de disponerer. 

Spørsmålet som reiser seg er om den interne husleien som SFO betaler bør dekke 

noe av byggets vedlikehold.  

 
 

MR SAK 5/14:  

Fastsetting av husleie for Tananger menighetsbarnehage/SFO 

Bakgrunn. 

Saken ble første gang behandlet i fellesrådet under FR-sak 22/2013 03.06.2014.  

Saken ble endelig behandlet i Sola Kirkelige Fellesråd SAK 4/2014 med følgende 

vedtak: 
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a. Sola kirkelige fellesråd fastsetter at Tananger menighet som eier av Tananger 

menighetsbarnehage/SFO står økonomisk ansvarlig for alt relevant vedlikehold 

(utvendig/innvendig) samt nødvendige og pålagte oppgraderinger av 

barnehagelokalitetene tilknyttet Tananger kirke. 

 

b. Tananger menighet betaler Sola kirkelige fellesråd kr. 8 000/mnd. som inndekning for 

bruk / fordel av nåværende fellesfunksjoner i Tananger kirke. Beløpet 

konsumprisindeksreguleres årlig. 

 

c. Ordningen etableres med virkning fra 01.01.2014. 

 

Pkt b. Nåværende fellesfunksjoner hos Sola Kirkelige Fellesråd gjelder: 

Revisjon av regnskap, Forsikring (bygg), Fasttelefoni, 

Datakommunikasjon (bredbånd) 

Ventilasjon og vedlikehold av ventilasjon 

Bruk av kirkens fellesarealer, renhold 

Administrativ støtte fra kirkevergekontoret (økonomi og personal) 

10 % av Daglig leders stilling 

5 % av vaktmesters stilling 

Verdien på fellesfunksjonene er av fellesrådet nøkternt stipulert til kr 96 000 pr. år. 

En kan se for seg to alternativer. Alternativ B ble vedtatt: 

 

Vedtak Alternativ B: 

Tmb/SFO faktureres for husleie vedrørende SFO.   

Tmb/SFO faktureres for fellesutgifter hos Sola Kirkelige fellesråd. (Kr.96 000,- pr. 

2014.) 

Tmb/SFO er ansvarlig for utvendig/innvendig vedlikehold av bygget de disponerer og 

må budsjettere for dette.  

  

Kommentar: 

Tmb/SFO vil ikke lenger bli belastet for vaktmestertjeneste fra Tananger menighet som i 

2012-13. Dersom 5 % vaktmestertjeneste ikke er tilstrekkelig, kan Tmb/SFO kjøpe 

denne tjenesten av vaktmester. 

 

Økonomiutvalgets forslag til endring av Vedtak Alternativ B: 
 

 Tmb/SFO faktureres for fellesutgifter hos Sola Kirkelige fellesråd. 

(Kr.96 000,- pr. 2014.) 

 SFO faktureres for husleie vedrørende lokalene som SFO benytter.   

 Tmb/SFO er ansvarlig for innvendig vedlikehold av bygget de disponerer 

og må budsjettere for dette.  

 Tmb er ansvarlig for utvendig vedlikehold av bygget de disponerer og må 
budsjettere for dette.  

 Tananger menighet er ansvarlig for utvendig vedlikehold av den delen av 
bygget SFO benytter. 

 
 

 Forslag til vedtak: 

 Menighetsrådet vedtar endringene i fastsetting av husleie for Tmb/SFO slik  

 økonomiutvalget foreslår.  

  

 

47/17 Ansvarsavklaring vedrørende vedlikehold av Kaféen i Tananger kirke 

Kafeen ligger i den delen av kirken som tidligere ble kalt menighetssenteret.  

Lokalet benyttes til drift av ungdomsklubben ESC, Jesha, søndagsskole, 

Knøttetreffen åpen barnehage samt andre enkeltstående menighetsarrangementer. 
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Menighetsbarnehagen og SFO benytter lokalet sporadisk, men det regnes ikke inn 

under deres bruksareal. Når spørsmål om vedlikehold melder seg, opplever 

menighetsrådet en usikkerhet vedrørende ansvar for innvendig og utvendig 

vedlikehold i denne delen av bygget, som ligger i forlengelsen av lokalene som 

TmbSFO benytter. Det er derfor ønskelig med en avklaring. 

 

Forslag til vedtak:  

Tananger menighetsråd ber Sola kirkelige fellesråd om en avklaring rundt 

ansvarsforholdet vedrørende kafeen i Tananger kirke. Kafeen benyttes i all 

hovedsak til menighetens eget arbeid og er ikke leiet ut på fast basis. 

Menighetsrådet er derfor av den oppfatning at denne delen av bygget må regnes 

som en del av Tananger kirke og dermed falle inn under fellesrådets ansvar for 

drift og vedlikehold av kirkebygg. Jfr. Kl. §14 
  
 

48/17 Basarinntekter 2017 

Misjonsgruppen henvender seg til menighetsrådet med spørsmål om 

basarinntektene 2017 kan deles mellom menighetsarbeidet og misjonsprosjektet i 

Archita. Det vil skape oppmerksomhet om misjonsprosjektet. Det vil minne oss 

om betydningen av å gi til andre. Det vil innebære en budsjettendring. 

 

Forslag til vedtak: Basarinntektene deles 50:50 mellom menighetsarbeidet og 

misjonsprosjektet Archita. 

 

 

49/17 Evaluering av gudstjenester og arrangementer 

 Menighetsrådet evaluerer gudstjenester og arrangementer siden sist møte. 

 Gudstjenester: 30.04: Samtalegudstj., Konfirmasjoner, 14.05: v/Aksel, nattverd, 

 21.05.v/Just. TmbSFO deltar. 

 

50/17 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

  

 a. Nytt fra trosopplæringsarbeidet (Vedlegg) 

 b. Referat gudstjenesteutvalget 02.05.2017 

 c. Referat fra eldreutvalget 04.05.2017 (Vedlegg) 

 d. Referat fra misjonsgruppen 02.05.2017(Vedlegg) 

 

 e. KFUK/KFUM speideren legger ned sitt arbeid i Tananger. Øystein Lund  

Johannessen har henvendt seg til Tananger menighet med spørsmål om det er 

grupper som kan nyttiggjøre seg speiderutstyret. Randi er i dialog med ham 

vedrørende hvilke forpliktelser det medfører. 

 

 e. Referat fra AU 11.05.2015 (Vedlegg) 

  AU   2/17  Innspill til Sola kirkelige fellesråds budsjettprosess 2018  

  AU  3 /17  Intern husleie Tananger menighets SFO. 
 

 f. Årsrapport og regnskap 2016 fra Followme sentralt.(Vedlegg) 

 g. Protokoll fra representantskapsmøte i Kirkens SOS (Vedlegg) 

 

51/17 Eventuelt  

  

 

 


