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Fra kl 

18:30       
 

Til kl. 

 22:00 

 

Tilstede på møtet 

 
Medlemmer 
( angi ev. hvem 

som er fraværende) 

 
Siv Elin Mæland   
Gro Mæland Myklebust 
Jorunn Elin Haga                             Forfall 
Kjell Audun Vignes                         Forfall                     
Bjørn Mo                                          Forfall 
Tor Ådne Mæland Myklebust 
Olav Kylland 
Helga Frøyland                                Forfall 
Just Salvesen, Sokneprest 
 
Mariann Hellestø Kean                  1. vara 
Tom Henning Haga                         2. vara 
Bjørg Stallemo                                 4. vara 
     

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær    

 

 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

91 – 105 / 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Jeg bekrefter med dette at referatet er godkjent av menighetsrådet slik det fremgår her.  
 
 
 

 



   MØTEBOK  Blad  110 
Kommune 
        Sola 

Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd 

Møtested 
 Tananger kirke     

Møtedato 
  24.11.2015 

 

Sign. Utskrift også sendt til 

 

Saksliste: 
 
91/15 Godkjenning av innkalling og saksliste.  
 Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
92/15 Godkjenning av protokoll. 
 Vedtak: Protokollen av 20.10.2015 godkjennes. 
 
93/15 Strategiarbeid 
 MR samtalte omkring drømmer og engasjement for menigheten.  
 Momenter fra samtalen var betydning av undervisning, bønn og lovsang, nådegaver i 
 funksjon, musikk av god kvalitet, ulike småfellesskap, konfirmantforeldre en viktig gruppe. 
 Mulig med treffpunkt med eritreisk menighet? Vi trenger både bredde og dybde i 
 arbeidet. 
 Organisasjonskart over Tananger menighet ble delt ut.  
  
 Vedtak: Menighetsrådet setter av døgnet lørdag 27 – søndag 28. februar til en 
 strategi- og bli kjent samling. Menighetsrådet ønsker at staben blir med på samlingen. 
 Randi informerer staben. 
  
94/15 Oppnevning av representant til eierstyret for Tmb/SFO. 
   
 Vedtak: Trude Maren Mo oppnevnes til menighetens representant i eierstyret for 
 Tananger menighetsbarnehage/SFO for inneværende menighetsrådsperiode. 
 
95/15 Gudstjenesteplan for våren 2016.  
  
 Vedtak: Vedlagt plan for gudstjenester våren 2016 vedtas. 
   
96/15 Offertildeling 2016 (Vedlegg) 
 Menighetsrådet gjorde enkelte endringer i forslag til offertildeling. 
 
 Vedtak: Offertildeling 2016 vedtas slik den er vedlagt. 
 
97/15 Evaluering 
 Evaluering av gudstjenestene ble foretatt og momenter notert. 
 
98/15 Økonomireglement for Tananger menighet. 
 
 Vedtak: Økonomireglement for Tananger menighet vedtas. 
 
99/15 Delegasjonsreglement for Tananger menighet  
 
 Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 
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100/15 Et glimt inn i  menighetens ungdomsarbeid Follow me 
 Informasjonsfilm om ledernettverket Follow me ble vist. 
 
101/15 Medarbeiderfest lørdag 30. januar. 
  
 Vedtak:  
 Mariann Hellestø Kean blir med i festkomiteen for medarbeiderfesten 2016 
 sammen med noen fra staben. 
 
102/15 Nytt fra gudstjenesteutvalget  
 Tananger menighet har fått godkjent lokal grunnordning for gudstjeneste. Biskopen kom 
 med noen utfordringer i forbindelse med godkjenningen, og dette jobber 
 gudstjenesteutvalget videre med. Just orienterte. 
 
103/15 Habilitet og inhabilitet 
 Det vises til Håndbok for menighetsråd og fellesråd pkt. 8.17 (s.137-139). 
 
104/15 Flyktningesituasjonen  
 Den akutte situasjonen med flyktningestrømmen til Norge berører oss. Tananger 
 menighet vil være engasjert og forberedt til en eventuell situasjon med flyktningestrøm til  
 egen kommune.  
  
 Vedtak: Tananger menighetsråd tar initiativ til et orienteringsmøte angående 
 flyktningesituasjonen og utfordringene det gir vårt lokalsamfunn.  
 
 Merknad: Etter kontakt med NAV og Sola kommune, er signalene at vi bør  avvente 
 initiativet til orienteringsmøte. Vi tar dette til etterretning. 
 
105/15 Skriv og meldinger 
 a.Eventuelt forfall til kurset for nye menighetsråd 2. desember ble meldt i møtet.  
 b.Referat fra Eierstyret i Tananger menighetsbarnehage/SFO 
 c. Referat fra møte i diakoniutvalger 13.10.2015 
 d. Ny brosjyre for diakoni i Tananger menighet 
 e. Tananger menighet er registrert som Grønn menighet. 
 f. Referat fra styremøte i ESC 28.10.2015 
  
 


