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     Sola
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                          Blad  63                
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18:30       
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Tilstede på møtet                                   

 
 
 
Medlemmer 
( angi ev. hvem 

som er fraværende) 

 

Siv Eliln Mæland 

Nelly Margrethe Hveding 

Jorunn Elin Haga 

Sigve Martin Mæland 

Knut Erik Hollund 

Just Salvesen,                            Sokneprest 

Anne Fernanda Mæland,           Vara - forfall 

Lars Helge Ørland,                    Vara - forfall 

Elisabeth Sivertsen Urdahl,       Permisjon  

 

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær                

 

 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

    60 – 71 / 14                            

 
 
 
 
 
Underskrifter 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet 
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60/14 Godkjenning av innkalling og sakliste.   

 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

61/14 Godkjenning av protokoll 

 Vedtak: Protokollen av 13.05.2014 godkjennes. 

  

62/14 Strategiarbeidet   

 På gudstjenesten 18. mai ble menigheten utfordret til å sette ord på sine drømmer  

 for Tananger menighet. Det som ble levert inn er lagt ved. Menighetsrådet  

 samtaler om innholdet og om hvordan dette tas videre i strategiarbeidet. 

  

63/14 Oppfølging av saker 

 47/14  Nytt fra barnehagen/SFO  

 Orientering om budsjett/økonomioppfølging for Tmb/SFO ved Ruth S. Rott. 

 Vedtak: Orientering om budsjett og økonomi i Tmb/SFO tas til etterretning. 

 

 52/14  Basar 18. oktober: Ansvarsgruppen består foreløpig av: 

 Anne Marit Vigdel, Jan Ruud, Kjell Vignes. 

 25/14  Tanangerdagene: Avklaring mht. ansvar og oppgaver. 

 12/14 Visitas 21-26. oktober 2014: Avklaring mht. ansvar og oppgaver. 

 

64/14 Tilsetting av ungdomsleder. 

 Anne Marit Vigdel er eneste søker til ungdomslederstillingen som er lyst ut i 60% 

 Vedtak: Anne Marit Vigdel tilbys fast stilling som ungdomsleder i  

 Tananger menighet. Stillingsstørrelsen er 60 %. 

   

65/14 Delegering av myndighet til AU. 

 Både kateketstillingen og kantorstillingen er lyst ut med søknadsfrist hhv. 10. og  

15. juni. Menighetsrådet har ikke flere møter før sommeren og er derfor ikke samlet for å 

kunne uttale seg om innstillingene når de er klare. 

  

Forslag til vedtak: Menighetsrådet gir AU myndighet til å uttale seg om innstillingene til 

kateket- og kantorstillingene når disse foreligger. Menighetsrådet får tilsendt offentlig 

søkerliste for kantorstillingen når den er klar. 

 

66/14 Dåpsaksjon  

 Styringsgruppen for dåpsaksjonen i Sola, Sandnes, Stavanger og Randaberg har  

 sendt ut spørsmål til refleksjon til staber og menighetsråd. Utgangspunktet er de 

 synkende dåpstallene i Den norske kirke. Kirken utfordres til å ta grep. 

 Menighetsrådet samtale rundt tema med utgangspunkt i spørsmål fra styringsgruppe

  

  

67/14 Evaluering 

 Evaluering av gudstjenester ble foretatt. 
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68/14 Dato for menighetsrådsmøter høsten 2014. 

 Vedtak: Tananger menighetsråd har møte følgende tirsdager: 

 9.september, 21. oktober (visitas), 4. november, 2. desember. 

 Sammenristingsdøgnet for MR og stab 29-30. august kommer i tillegg. 

 

69/14 Nytt fra Fellesrådet 

 Informasjon ved fellesrådsrepresentantene. 

 

70/14 Skriv og meldinger  

a. Status for utlyste stillinger:  

Kateketstillingen har søkerfrist 10. juni. Kantorstillingen har søkerfrist 15. juni. 

b. Høstmarked i Tananger sentrum er 13. september. Vi står på stand. 

c. Rådsmedlemmer i permisjon. Orientering. 

 

71/14 Eventuelt 

a. Salg av hestehengeren.  

AU SAK 4/14 avslo et tilbud fra Jan Ruud om kjøp av hestehengeren. 

Hengeren legges ut for salg på finn.no  

 

 

   

 

 

 

 

 


