
Kommune:                     

SOLA 

 Møtebok                           Blad   34               

   Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd        
Møtested 

 Tananger kirke  
Møtedato   

17.01.2017 

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 
Kjell Audun Vignes 
Bjørn Mo 
Olav Kylland 
Helga Frøyland 
Mariann Hellestø Kean 
Just Salvesen, Sokneprest      Forfall 
     

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær    

 

SAK 4 / 17: Atle Voldsund og Øyvind Hjelleset 

SAK 5 / 17: Knut Erik Hollund 

 

 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

1 – 10 / 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Jeg bekrefter med dette at referatet er godkjent av menighetsrådet slik det fremgår her.  
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1/17 Godkjenning av innkalling og sakliste.   
 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 
 
2/17 Godkjenning av protokoll 
 Vedtak: Protokoll av 13. 12.2016 godkjennes. 
  
3/17 Strategiarbeidet  
 
 Misjonsprosjektet i Archita. 
 Vedtak: Reise til Archita, Romania, planlegges for misjonsgruppen / utvalget og for de i 
 stab og råd som ønsker å delta. Aktuelt tidspunkt er våren 2018.  
  
4/17 Oppfølging av saker 
  
 92/16 Oppgradering av høyttalere i kirkerommet  

Det er behov for å fornye høyttalerne i kirkerommet, som er like gamle som bygget,  
fra 2002. 
 
Vedtak: 
Tananger menighetsråd sender søknad til Sola Kirkelig fellesråd om midler til å fornye 
høyttalerne i kirkerommet. Menighetsrådet går inn for Alternativ 4, Jfr. vedlegg til SAK 
4/17. Dette er en fastmontert løsning som dekker behovet for høyttalere jfr. 
retningslinjene for en basispakke for lyd utarbeidet av Sola kirkelige fellesråd 
FR-sak 51/16. Kostnad: 207 084 NOK. 
 
SAK 83/16  Markering av reformasjonsjubiléet 2017  

Tananger menighet vil i samarbeid med Tananger Lions arrangere «Luther med latter» 
torsdag 8. juni. Ryfylke livsgnist har lagt frem ulike økonomiske modeller for 
arrangementet. 
 
Vedtak: 
Tananger Menighet leier inn Ryfylke Livsgnist for 25.000 kroner. Tananger menighet & 
Lions er arrangør. Partene deler et eventuelt overskudd / underskudd. Kirkens lydanlegg 
benyttes. Ryfylke Livsgnist sender over plakatfoto, tekst og logoer. Tananger 
menighet/Lions lager plakaten. Billettpris: Kr. 200,-.  

 
 
 5/17 Presentasjonssystem i kirkerommet  

Tananger menighet benytter digital presentasjon i hver gudstjeneste og de aller fleste 
arrangementer og samlinger i kirkerommet.  Det er nå et behov for å fornye 
presentasjonsprogramvare og tilhørende utstyr. Programvaren “SongShow Plus” som 
menigheten benytter, er en utdatert versjon fra 2012. 
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 Vedtak: 
Tananger menighetsråd vil gå over til det foreslåtte presentasjonsverktøyet Propresenter 
jfr. saksframlegg til sak 5/17. Menighetsrådet sender søknad til Sola Kirkelig fellesråd om 
midler til å anskaffe Propresenter med tilhørende utstyr. Dette vil dekke behovet for 
presentasjon under kirkelige handlinger og menighetens egne arrangement jfr. 
retningslinjene for basispakke for AV-utstyr utarbeidet av Sola kirkelige fellesråd FR-sak 
51/16. Kostnad ven innkjøp: 36 000 NOK. 

 
 
6/17 Budsjett for Tananger menighet 2017  

Menighetsrådet kom med budsjettinnspill. Budsjettforslag legges frem på møtet  
14. februar. 

 
 
7/17 Evaluering av gudstjenester og samlinger 
 Menighetsrådet evaluerte gudstjenestene siden sist møte.  Momenter ble notert. 
 
 
8/17 Høring om ordning for utpeking av biskoper  
 
 Vedtak: 

Menighetsrådet behandler saken Høring om ordning for utpeking av biskoper på møtet 
14. februar. 

 
 

9/17 Orienteringssaker, skriv, meldinger 
a. Innkalling til dialogmøte torsdag 2. februar kl.17:00 i Sørnes kirke.  
b. Informasjon om kirken 2017 som eget rettssubjekt.  
c. Nytt fra Tananger menighetsbarnehagen/SFO.  Tmb/SFO ble IA-bedrift 1. januar 2017.  
d. Referat fra styremøte i ESC og Followme 23.11.2016 og 29.11.2016  
e. Referat fra gudstjenesteutvalget 10. januar 2017. Referat kommer. Siv Elin informerte. 

 
 
10/17 Eventuelt 
 Jorunn Elin Haga la fram tanker om bønnetjenestens virksomhet samt betydningen av at  
 tjenesten forankres i menighetsråd og stab. Bønnegruppen tar gjerne imot innspill. 
 
 
 
 


