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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 

TID:   Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.30  

 

STED:   Sakristiet i Tananger kirke  

 

ÅPNING:  Knut Erik 

 

TIL:   Siv Elin Mæland   

   Nelly Margrethe Hveding 

   Jorunn Elin Haga   

   Sigve Martin Mæland 

   Knut Erik Hollund 

   Anne Fernanda Mæland 2. varamedlem 

   Lars Helge Ørland  3. varamedlem 

   Just Salvesen    Sokneprest 

       

 

Saksliste også til: Elisabeth Sivertsen Urdahl Permisjon 

Anne Berit Berge Ims  1. varamedlem permisjon 

 

   Sindre Eskedal  Sokneprest 

   Berit Espeset   Sokneprest 

   Haakon Kessel  Sokneprest 

   Trygve Torgersen  Kirkeverge 

   Kjetil Aano   Prost 

 

 

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

 

 

 Tananger, 4. februar 2014 

 

Med hilsen 

For MR-leder 

 

Randi Lundberg Tveit 

daglig leder 

 

 

 

 

Vedlegg 
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Saksliste: 

 

09/14 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til evt. 

 Forlag til Vedtak:  Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

10/14 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til Vedtak:  Protokollen av 14.01.2014. godkjennes. 

  

   

11/14 Oppfølging av saker 

 A.  Alphakurs. 

 Sigve og Liv Ella refererer fra Alpha-konferansen. 

 Menighetsrådet vedtar om og eventuelt når Alphakurs skal settes i gang. 

 

 B. Redskap for å fremme menighetsutvikling (Vedlegg) 

 Det holdes kurs i Naturlig Menighetsutvikling (NaMu) 20. mars i Sunde 

  menighet. Skal rådet sende noen representanter for å lære mer om NaMu? 

 

 C. Barnas dag: Status vedrørende komité 

 

 D. Hopp og Sprett på supertorsdag: Status på svar fra de som er spurt. 

 

 E. 17-mai komité: Vår representant, Svein Anders Eriksson, formidler innspil 

 dersom menighetsrådet har ønsker/forslag for dagen. 

 

MR SAK 5/14:  

Fastsetting av husleie for Tananger menighetsbarnehage/SFO 

Bakgrunn. (Vedlegg) 

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

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

        vedtak: 

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. 
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En kan se for seg to alternativer. 

 

Alternativ A: 

Tmb/SFO betaler en relevant intern husleie til Tananger menighet. Denne skal 

kunne dekke alt innvendig/utvendig vedlikehold og oppgradering.  

Dersom Sola kirkelige FR skulle hatt ansvar for leie (alternativet ble forkastet), 

var den foreslått til 30 000,- kr/mnd. Dvs. 360 000,- pr. år. Det er en stipulert 

sum. Å finne frem til et relevant beløp er svært krevende. Vedlikehold vil i alt A 

sortere inn under menighetens hovedregnskap, ikke Tmb/SFO som er avdelinger 

under hovedregnskapet. 

 

Alternativ B: 

1. Tmb/SFO  faktureres for husleie vedrørende drift av SFO.   

Dette refunderes av Sola kommune og her kreves et bilag i regnskapet. 

2. Tmb/SFO faktureres for fellesutgifter hos Sola Kirkelige fellesråd.  

 Kr. 96 000,- pr. 2014. 

3. Tmb/SFO øker budsjettet til vedlikehold/oppgradering.   

 Et årsoverskudd settes på øremerket fond til ”Vedlikehold”. 

4. Tmb/SFO setter av et relevant beløp av sitt fond til fremtidige pensjonsutgifter.  

 

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. 

Pkt. 4 vedrører for så vidt ikke leie, men griper inn i den totale økonomien og 

bruk/avsetting til fond. 

 

Forslag til vedtak:  Alternativ B. 

 

 

12/14 Visitas 21-26. oktober 2014. (Vedlegg)  

 Just Informerer om visitasen for Tananger og Ræge 21-26. oktober. 

 En visitas skal først og fremst være til inspirasjon for menigheten. Tidligere var  

 fokuset mer på inspeksjon. En del av programmet for visitasen er alt lagt, og en  

 del av programmet sier seg selv. Det som alt er klart er at Biskopen vil ha en dag i  

 Tananger ( en annen dag i Ræge ) med staben og menighetsråd om kvelden.  

 Ræge menighet vil stå for et åpent kulturarrangement mens visitasgudstjenesten  

 vil bli i Tananger kirke. Menighetsrådet skal nå komme med innspill til 

 visitasprogram i Tananger. 

 

13/14 Strategi- og sammenristingsdøgn med stab og menighetsråd 

 Det hadde vært inspirerende og nyttig for stab og MR å sette av noe tid sammen 

 for å jobbe med menighetens strategi, visjon og planer. Dette kan gi oss bedre  

 forståelse for hvilke roller stab og råd har i forhold til hverandre. Det kan også 

  styrke opplevelsen av å dra i samme retning i forhold til menighetens visjon. 

 Menighetsrådet drøfter dette forslaget fra AU og vedtar om og når et slikt møte  

 kan finne sted. 
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14/14 Økonomioppfølging (Vedlegg) 

 Randi legger fram økonomirapport for hele 2013. Regnskap for 2013 er ennå ikke  

 ferdigstilt, og er ikke klar for godkjenning før neste møte. 

  

 Forslag til vedtak:  
 Økonomirapporten for Tananger menighet 2013 tas til etterretning. 

 

15/14 Budsjett for Tananger menighet 2014.(Vedlegg ettersendes) 
 Randi legger fram budsjettforslag for 2014. 

 

 Forslag til vedtak:   
 Budsjett for Tananger menighet 2014 vedtas slik det er lagt frem. 

 

16/14 Økonomioppfølging for Tananger menighetsbarnehagen/SFO (Vedlegg) 

 Styrer Ruth Rott legger fram økonomirapport for Tmb/SFO 2013. 

 

 Forslag til vedtak:  Økonomirapporten 2013 for Tananger menighetsbarnehage/ 

 SFO2013 tas til etterretning. 

 

17/14 Årsrapport for Tananger menighet 2013. 

 Menighetens årsrapport for 2013 er i støpeskjeen. Har menighetsrådet ønsker 

 for hvordan rapporten skal se ut mht. forside, bilder eller layout? 

  

18/14 Evaluering 

 Gudstjenester: 19. januar (familie), 26. januar (kveld), 2. februar (W.Viland),  

 9. februar (familie) 

 Medarbeiderfest 08. februar. 

 

19/14 Personalsituasjonen.  

 Sara Loka har sagt opp sin stilling som kateket i Tananger menighet. 

Stillingen, som er 100 %, må lyses ut. Det viser seg vanskelig å få kvalifiserte 

søkere til kateketstillinger. På spørsmål til Bispekontoret om det er mulig å 

omgjøre stillingen til ungdomsprest / barne- og ungdomsprest for få et bredere 

søkergrunnlag, er svaret entydig. Menigheten står fritt til å omgjøre stillingen, 

men mister da det statlige tilskuddet fra Stavanger bispedømmeråd.  

 

Forslag til vedtak:  Kateketstilling i 100% lyses ut snarest. 

 

 

20/14 Nytt fra Fellesrådet 

 Fellesrådsrepresentantene informerer. 

 

21/14 Skriv og meldinger  

 a. Orientering om vannskaden i bomberom/gymsal. 

 b. Årsmøtet for Tananger menighet er flyttet til 6. april og holdes etter  

  prosjektgudstjenesten. 

 c. Status pult i kirkerommet. 

 d. Trosopplæringsbrosjyre deles ut. 

 e. Dugnad i kirken onsdag 23. april 

 f. Referat fra eldreutvalget 22.01.2014. (Vedlegg) 

 g. Referat fra styremøter i ESC 10.12.2013 og 17.01.2014. (Vedlegg) 

 h. Brev vedr. Ungdomstinget i Stavanger Bispedømme. (Vedlegg) 
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22/14 Eventuelt  
 


