
Kommune 

                       Sola 

 Møtebok 
 

                          Blad    61              

   Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd        
Møtested 

 Tananger kirke  
Møtedato   

21.11.2017 

Fra kl 

18:30        

Til kl. 

 21:30 

 

Tilstede på møtet 

 
Medlemmer 
( angi ev. hvem 

som er fraværende) 

 
Siv Elin Mæland 
Gro Mæland Myklebust,  Forfall 
Jorunn Elin Haga 
Kjell Audun Vignes,  Forfall 
Bjørn Mo,  Forfall 
Olav Kylland 
Helga Frøyland 
Mariann Hellestø Kean 
Just Salvesen, Sokneprest 
Tom Henning Haga,  Vararepr. 
Bjørg Stallemo,  Varerepr. 
Steinar Sola,  Varerepr.   
  

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær    

 

 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

86 – 95 / 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Jeg bekrefter med dette at referatet er godkjent av menighetsrådet slik det fremgår her.  
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86/17 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til evt. 

 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

87/17 Godkjenning av protokoll 

 Vedtak: Protokollen av 24.10.2017 godkjennes. 

  

88/17 Strategiarbeidet  

  

 Fortsette dialogen med IMI, Jfr. Handlingsplanen  

Det ble referert fra møtet mellom ledelsen i IMI Tananger og ledelsen i Tananger menighet 

08.11.2017 på Betania Bedehus. 

 

Vedtak:  
Menighetsrådet ønsker en årlig enhetsgudstjeneste. Rådet er positiv til både inn- og  

ut-gudstjeneste. Høsten ansees som den beste tiden for en slik gudstjeneste. Neste 

enhetsgudstjeneste foreslås derfor høsten 2018. 

  

 Oppfølging av strategiarbeidet på Pilegrimsgarden 10-11. november. 

Menighetsråd og stab jobbet med to av punktene i handlingsplanen: Småfellesskap og 

frivillighet (Rekruttere til tjeneste) på strategisamlingen. Mini-Alphakurs ble også drøftet. 

Arbeidet resulterte bl.a. i en skisse til arbeid med å følge opp frivillige medarbeidere, som 

ble presentert i møtet. Skissen innebærer at ressurspersoner følger opp hver sine sektorer i 

menighetens arbeid. Koordineringen av dette kan på sikt være en oppgave for en 

frivillighetskoordinator. Pr. i dag ligger denne funksjonen til menighetsråd og stab. 

Koordinering og oppfølging av småfellesskap blir første satsingsområde. 

 

Vedtak: 

Mini-Alphakurs startes januar 2018. Det blir 5 undervisningskvelder og en lørdag 

formiddag. Just Salvesen og Olav Mo tar ansvar for undervisningen. Menighetsrådet sørger 

for tilrettelegging av kurset samt å skaffe gruppeledere. 

 

Randi L Tveit lager en oversikt over hvilke oppgaver «sektorlederne» for småfellesskap 

skal ha. Randi L Tveit og Gro Myklebust lager en oversikt over gruppene, som skal egne 

seg til utdeling og oppslag. 

 

 

89/17 Offertildeling 2018  

 

Vedtak:  
Menighetsrådet vedtok tildeling av 45 offer for 2018. 

Oversikt over offertildelingen legges ved referatet. 
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90/17 Høring: Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn.  

Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn er nå ute til høring. Høringsfristen er 

31.12.2017. Menighetsrådene er ikke høringsinstans, men har anledning til å uttale seg 

siden høringen er åpen.  

 

 Vedtak:  

Tananger menighetsråd vil gi sin høringsuttalelse til ny lov om tros- og livssynssamfunn. 

Saken tas opp i møte 12.12.2017. Mariann H Kean forbereder saken. 

 

91/17 Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd 2018 – 2021  
Fellesrådet behandlet revidert Plan og strategi for Sola kirkelige fellesråd 2018 – 2021 i sitt 

møte 06.09.17 og ber menighetsrådene om innspill og kommentarer før endelig behandling i 

Sola kirkelige fellesråd i januar 2018. Menighetsrådet kom med enkelte kommentarer i 

møtet. Disse formidles til fellesrådet innen fristen. 

 

 

92/17 Menighetsrådsmøter våren 2018 

 

 Vedtak: 

Menighetsrådet holder møte følgende datoer våren 2018: Tirsdag 23. januar,  

tirsdag 27. februar, onsdag 21. mars, tirsdag 24. april, tirsdag29. mai, tirsdag 19. juni. 

 

     

93/17 Evaluering 

 Evaluering av strategisamlingen 10-11. november 2017 ble utsatt. 

 

 

94/17 Budsjettoppfølging januar – oktober 2017  

 

 Vedtak:  
 Budsjettoppfølging utsettes til neste møte. 

 

 

 

95/17 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

   

a. Referat fra misjonsgruppen 01.11.2017  

b. Referat fra styremøte i ESC 23.10.2017 

   

  

 

 

 

 


