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Lars Helge Ørland,                    Vara  Forfall 
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09/14 Godkjenning av innkalling og sakliste.   

 Vedtak:  Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

10/14 Godkjenning av protokoll 

 Vedtak:  Protokollen av 14.01.2014. godkjennes. 

  

   

11/14 Oppfølging av saker 

 A.  Alphakurs. 

 Sigve og Liv Ella refererte fra Alpha-konferansen. Skal menigheten satse på Alpha-kurs,  

 fordrer det et engasjement fra mange flere enn bare rådet. Menighetsrådet vil bruke tiden  

 fremover til å så ideen om å starte kurs samt kontakte IMI med tanke på samarbeid. Det vil 

 bli informert om Alpha på årsmøtet og bli vist filmsnutt før enkelte gudstjenester i vår for å  

 skape  engasjement. Når vi har nok ledere/medhjelpere, er tiden inne for å starte Alpha-

 kurs. Dette blir tidligst våren 2015. 

  

 B. Redskap for å fremme menighetsutvikling. 

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

  menighet. Jorunn Elin ønsker å delta fra Tananger. 

 

 C. Barnas dag: Det har ikke lykkes å finne personen som vil ta på seg lederoppgaven.  

 Siv Elin Mæland blir koordinator for komiteen. 

 

 D. Hopp og Sprett på supertorsdag: Siv Elin og Sigve spør sine kandidater til neste møte. 

 

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

 dersom menighetsrådet har ønsker/forslag for dagen. Ingen konkrete innspill kom fram 

  under møtet. 

 

 

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: 

 

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. 
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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 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: 

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. 

 

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 for bygget de disponerer og må budsjettere 

for dette.  

 

 

12/14 Visitas 21-26. oktober 2014.   

 Visitasen 21-26. oktober gjelder både Tananger og Ræge menighet. 

 En visitas skal først og fremst være til inspirasjon for menigheten. En del av programmet  

 for visitasen er alt lagt. Biskopen vil ha en hel 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 kom med følgende innspill til visitasprogram i Tananger: 
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 Bygge et program rundt ”Supertorsdagen”. Det kan være middag med invitasjon til  

 samarbeidspartnere i bygda. Når barna går til korøvelse, kan tema for de voksne være 

  ”Hvordan samarbeider vi for å gjøre Tananger til en enda bedre plass å bo/vokse opp?” 

 Har biskopen ledig tid på formiddagen torsdag, kan pensjonistfest legges til denne dagen i  

 kirken. 

  

 

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. 

  

 Vedtak: AU legger frem et forslag på neste rådsmøte. 

  

 

14/14 Økonomioppfølging  

 Randi la fram økonomirapport for hele 2013.  

  

  Vedtak:  Økonomirapporten for Tananger menighet 2013 tas til etterretning. 

 

15/14 Budsjett for Tananger menighet 2014. (Vedlegg) 

 Randi legger fram budsjettforslag for 2014. 

 

  Vedtak:  Budsjett for Tananger menighet 2014 vedtas slik det ble lagt frem. 

 

16/14 Økonomioppfølging for Tananger menighetsbarnehagen/SFO  

 Styrer Ruth Rott la fram økonomirapport for Tananger menighetsbarnehage/SFO 2013. 

 Barnehagen har et underskudd dette året. Nødvendige tiltak settes i verk for å bedre 

 den økonomiske situasjonen. 

 

 Vedtak:   

 Økonomirapporten for Tananger menighetsbarnehage/SFO 2013 tas til etterretning. 

 

17/14 Årsrapport for Tananger menighet 2013. 

 Menighetens årsrapport for 2013 er i støpeskjeen. Menighetsrådet synes det er greit om  

 årsrapporten blir bygget over samme lest som før.  

  

18/14 Evaluering 

 Evaluering av gudstjenester og medarbeiderfesten ble notert. 

 

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.  
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Vedtak:  Kateketstilling i 100% lyses ut snarest. 

 

 

20/14 Nytt fra Fellesrådet 

 Fellesrådsrepresentantene informerer. 

 Nelly Hveding er nå fast representant i FR. Sigve Mæland er vararepresentant for  

 Elisabeth Urdahl. 

 

21/14 Skriv og meldinger  

 a. Orientering om vannskaden i bomberom/gymsal. Reparasjonsarbeidet vil ta  

 minimum 6 uker. 

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

  prosjektgudstjenesten. 

 c. Status pult i kirkerommet: Pulten er under arbeid. 

 d. Trosopplæringsbrosjyre ble delt ut. 

 e. Dugnad i kirken blir onsdag 23. april. 

 f. Referat fra eldreutvalget 22.01.2014.  

 g. Referat fra styremøter i ESC 10.12.2013 og 17.01.2014.  

 h. Brev vedr. Ungdomstinget i Stavanger Bispedømme.   

 To ungdommer representerer Tananger. 

 

 

22/14 Eventuelt 

 

 A. Konfirmasjonsgudstjenester 2015 blir lørdag 2. mai og søndag 10. mai. 

 

B.  Fremtidige pensjonsforpliktelser. 

Tmb/SFO må sette av et relevant beløp av sitt fond til fremtidige pensjonsutgifter.  

Dette er for å sikre økonomien ved eventuell fremtidig nedleggelse eller innskrenket drift. 

Eierstyret informeres om saken. 

 


