
 

Postadresse:  Besøksadresse:  Telefon:  Epost:  randi.tveit@tananger.menighet.no 

Postboks 120  Risavika havnering 100 51 75 53 70   post@tananger.menighet.no   

4098 Tananger  4056 Tananger   97147133      

DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   ONSDAG 30. august 2017 kl. 18.30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Siv Elin 
 
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, 23. august 2017 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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52/17 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

53/17 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 23.05.2017 godkjennes. 

  

54/17 Strategiarbeidet (Vedlegg) 

 

 Våre verdier 
 Verdiene våre sier noe om vår identitet: Hvem er vi? Hvem vil vi være?  

 Som enkeltmennesker og som kirke. Tananger menighetsråd har valgt følgende 

 verdiord: Disippelgjøring, Jesus, Ekte, Raus, Visjonær. Funder gjerne over disse. 

 Det er viktig med en forankring i verdiene, hvem vi vil VÆRE når vi skal velge  

 hva vi skal GJØRE. Just innleder til samtale. 

  

 Arbeid med handlingsplanen  

 

Brobyggerarbeidet 

«MÅL: Skape gode fellesskap for barnefamilier og rekruttere familier inn i 

gudstjenestefellesskapet. 

Strategi: Brobyggerteam 

Tiltak: Følge opp brobyggerteamet som er i gang. 

Fange opp hva deres behov for støtte og ressurser er i arbeidet. 

Bidra med å skaffe ressurspersoner der det trengs.» 

Hva er status og hva er behovet nå? 

 

 Se forslag til fordeling av tema på MR-møtene. (Vedlagt) 

 

55/17 Oppfølging av saker 

 MR SAK 24 – 17 Inntektsbringende arrangement 

 Basarkomiteen ber menighetsrådet delta i forberedelse av basaren fredag  

 20. oktober på ettermiddagstid. 
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56/17 Budsjettendring (Vedlegg) 

Etter at menighetens budsjett var lagt og godkjent (MR SAK 6-17 og 13-17) 

vedtok staben å gjøre endringer i konfirmantarbeidet. Antall døgn på leir viser seg 

å ha stor betydning for de unges opplevelse av konfirmantåret og personlig tro. Vi 

begynte derfor å se på mulighetene av å arrangere to leirer i løpet av 

konfirmantåret. Med den bemanning vi har i ungdomsarbeidet/ 

konfirmantarbeidet, en økning av kontingenten og smart disponering av tildelte 

midler vil dette la seg gjøre. Konfirmantkontingenten økes fra budsjetterte 

kr.2300 til kr. 2500 pr. konfirmant. Kontingenten deles opp i to innbetalinger. 

Konfirmantbudsjettet for kullet går i balanse, men kalenderåret 2017 vil gå kr. 

8000 i minus. Dette rettes opp for neste kalenderår da første halvår går 

tilsvarende i pluss. Budsjettendring er vedlagt. 

 

Forslag til vedtak: 

Budsjettendring vedrørende konfirmantarbeidet vedtas slik det er lagt frem 

 

57/17 Utleiepriser (Vedlegg) 

Utleieprisene for Tananger kirke ble sist revidert i 2013, MR SAK 130-13. Det er 

jevnlig utleie av lokalene våre. Det gir en grei inntekt og genererer en hel del 

arbeid. Det er i all hovedsak sekretær som håndterer utleie. Prislisten oppleves i 

blant noe uklar når det gjelder de ulike priskategoriene, nærmere bestemt hvem 

som skal gis mulighet til å låne vederlagsfritt eller betale lav leie. Sekretær og 

daglig leder har jobbet frem et revidert forslag til utleiepriser. Punktene som er 

endret er markert i vedlegget. Det dreier seg om små justeringer og tydeliggjøring 

av priskategoriene. Hensikten med endringene er å lette arbeidet med utleie og å 

eliminere tvilstilfeller. 

 

Forslag til vedtak: 

Revidert forslag til utleiepriser vedtas slik det er lagt fram. 

 

 

58/17 Evaluering av menighetsrådsmøtene 

Jfr. MR SAK 51-17 a  foreligger det et ønske om å korte ned møtetidene på 

menighetsrådsmøtene. Rådet evaluerer møtenes form, innhold, saksbehandling, 

ledelse og forberedelse. Siv Elin innleder til samtale. 

 

   

59/17 Evaluering av gudstjenester og samlinger 

 Menighetsrådet har på hvert møte hatt «Evaluering av gudstjenester og samlinger  

siden sist» som sak på agendaen. Det er ikke alltid denne posten har gitt nyttige 

tilbakemeldinger mtp. å forbedre eller utvikle gudstjenestene våre. Saken blir ofte 

en salderingspost og viet liten tid. Menighetsrådet vurderer om det er andre og 

bedre måter å evaluere gudstjenestene og samlingene. For eksempel kan saken 

settes på agendaen en gang i halvåret. Det kan da settes av tilstrekkelig tid til en 

mer prinsipiell / overbyggende evaluering.  

 

Forslag til vedtak: 

Evaluering av gudstjenestene settes opp som egen sak en gang i halvåret. 

Samlinger/arrangementer av felles karakter som for eksempel basar og 

medarbeiderfest evalueres fortløpende. 
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60/17 Uttalelse til innstilling til ny kantor i Tananger menighet, 50% stilling. 

Kantorstillingen på 50% ble lyst ut i juni etter at Alexandre Orzechowsca-

Niedziela sa opp sin stilling i juni. Søknadsfristen var 15. august. Åtte kandidater 

søkte stillingen og tre ble innkalt til intervju. Den offentlige søkerlisten er 

vedlagt. Sola kirkelige fellesråds innstilling vil være klar til menighetsrådsmøtet. 

Tananger menighetsråd utaler seg om innstilling til ny kantor.  

 

 

61/17 Offertildeling (Vedlegg) 
 Menighetsrådet vedtok offertildeling for 2017 jfr. MR SAK 96-16 (Vedlagt). 

 Det er tre åpne offer igjen. Formål for disse skal vedtas. 

  

 Forslag til vedtak: 

 De resterende offer tildeles Menighetsarbeidet, Misjon Uten Grenser og  

 Kirkens Nødhjelp. 

 

62/17 Søknad om fritak fra verv. 

 Jorunn Elin Haga søker om fritak fra vervet som menighetsrådets representant  

 i Eierstyret for Tananger menighetsbarnehage/SFO. Menighetsrådet behandler  

 søknaden. 

   

 

63/17 Stillingsbeskrivelse for styrer i Tananger menighetsbarnehage/SFO (Vedl.) 

 Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for styrer i Tananger  

 menighetsbarnehage/SFO. Leder for eierstyret og daglig leder i TM har utarbeidet  

 beskrivelsen. Styrer i Tmb/SFO har hatt anledning til å kommentere den. Det  

 anbefales at den godkjennes slik den er vedlagt. 

 

 Forslag til vedtak: 

 Stillingsbeskrivelsen for styrer i Tananger menighetsbarnehage/SFO vedtas. 

 

64/17 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

  

a. 17.05.30 Referat fra Trosopplæringsmøte.  

 

b. 17.05.02 Referat fra Gudstjenesteutvalget  

    

c. 17.05.10 Referat fra lokal Follow me samling 

  

d. 17.05.30 Referat fra Misjonsgruppen 

 

e. 17.06.20 Referat fra Basarkomiteen 

  

f. 17.06.06 Referat fra Eierstyret for Tmb SFO 

 

  

g. Trosopplærer Marianne Bøe Weibell har søkt om 50% permisjon i sin 

trosopplærerstilling. Permisjonen er innvilget og gjelder tom. 31.12.2017.  

 

h. 17.06.13 Referat fra AU: 
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AU 4/17 Offertildeling på friluftsgudstjenesten 11.06.2017 

Vedtak: Offer på friluftsgudstjenesten 11.06.2017 tildeles Kirkens Nødhjelp. 

 

AU 5/17 Ansvar og ulykkesforsikring for frivillige og besøkende 

KA (Kirkens Arbeidsgider- og interesseorganisasjon) anbefaler alle lokale 

enheter i Den norske kirke (DNK) å ha både ansvarsforsikring og 

ulykkesforsikring som omfatter frivillige og besøkende ved arrangementer i regi 

av Den norske kirkes virksomhet. Kirkevergen oppfordrer menighetene i Sola til 

å ha denne forsikringen som tegnes hos Knif Trygghet. 

 

Vedtak: Randi kontakter Knif Trygghet for å tegne ansvars- og ulykkesforsikring 

for frivillige og besøkende i regi av Tananger menighet. 

 

Notat etter møtet: Sola kirkelige fellesråd har tegnet ansvars- og 

ulykkesforsikring for frivillige og besøkende som dekker menighetene i 

fellesrådet. Tananger menighet er dermed dekket av den aktuelle 

forsikringsordningen. 

 

AU 6/17 Økonomi vedrørende Tananger Gospel 

 

Vedtak: 

Det opprettes en tjeneste for Tananger Gospel i Tananger menighets regnskap. 

Fondet fra Fiskarane som ble avsluttet i 2014 (AU  SAK 7-14) på kr. 21 981,00 

overføres fra disposisjonsfond for kirkemusikk til nyopprettet disposisjonsfond 

for Tananger Gospel.  

 

 

  AU 7/14   Avslutte disposisjonsfond Fiskarane. 

Under Tananger menighets regnskap eksisterer det et disposisjonsfond for koret 

Fiskarane. Det er mange år siden voksenkoret Fiskarane ble lagt ned. Beløpet på 

deres fond er kr.21 981. Dette beløpet bør komme musikk i kirken til gode. Det 

foreslås å avslutte Fiskaranes fond og overføre beløpet til Kirkemusikalsk fond. 

  

Vedtak: 

 Disposisjonsfond Fiskarane avsluttes. Beløpet som står på dette fondet  

 er  Kr 21 981.Dette beløpet overføres til Disposisjonsfond Kirkemusikk  

 i Tananger menighet. 

  

AU 8/17 Tur til Archita, Romania: Plassreservasjon 2-5. mars 2018. 

På forespørsel fra misjonsgruppen har Misjon Uten Grenser ved Thrine Lise Heap 

reservert flybilletter for en reise til Archita, Romania, for 15 personer, 2-5. mars 

2018. Reservasjonen kan holdes kostnadsfritt frem til 19. juni. Frem til 61 dager 

før kan flyreisen avbestilles mot en kostnad på EUR 200.  

Vedtak:  

Reservasjon av flybilletter for 15 personer til Romania 2-5. mars 2018 holdes. 

 

 

65/17 Eventuelt  
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