
Kommune 

                       Sola 

 Møtebok 
 

                          Blad   45               

   Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd        
Møtested 

 Tananger kirke  
Møtedato   

25.04.2017 

Fra kl 

16:30        

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 
     

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær    

SAK 34/17: Ann Helen Hebnes, Olav Mo 

 

 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

32 – 37 / 17 

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

Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd 
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Møtedato 
  25.04.2017 

 

Sign. Utskrift også sendt til 

 

32/17 Godkjenning av innkalling og sakliste.   

  

 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

33/17 Godkjenning av protokoll 

  

 Vedtak: Protokollen av 14.03.2017 godkjennes. 

  

34/17 Strategiarbeidet  

 Menighetsrådet jobbet med revisjon av handlingsplan for 2017 – 2019. 

 Visjonen; Tananger menighet, en oase hvor alle opplever Guds nåde og nærhet  

 var vårt utgangspunkt. Vi fordypet oss i de tre fokusområdene: 

A:  «Vi går om bord.»  Menigheten – et sted å være.  

B:  «Jesus som los gjennom livet.»  Menigheten – et sted for inspirasjon. 

C:  «Alle mann på dekk». Vi utrustes til tjeneste. 

  

                  Vedtak: Arbeidet med handlingsplan fortsetter på nest menighetsråd 23. mai. 

  

35/17 Konfirmasjonsgudstjenester 2018 

Menighetsrådet vedtok jfr. SAK 132/13 å avvikle konfirmasjon i løpet av én helg i mai. 

Vi har fått en henvendelse fra konfirmantfamilie som, av familiære grunner, får 

vanskeligheter med vår løsning som ikke gir rom for fleksibilitet. Rådet diskuterte også 

hvor vidt vi bør gå inn for en noe mer fleksibel løsning i fremtiden. 

Tre forslag til vedtak ble lagt frem:  

 

Forslag til vedtak: 

a. Menighetsrådet fastholder vedtak om kun en konfirmasjonshelg i 2018. 

b. Det avvikles konfirmasjon lørdag 28. april i tillegg til 5. og 6. mai 2018. 

c. Det avvikles konfirmasjon lørdag 12. mai i tillegg til 5. og 6. mai 2018. 

(Dette er kristihimmelfartshelgen.) 

  

 Vedtak: 

 Det avvikles konfirmasjon lørdag 28. april i tillegg til 5. og 6. mai 2018. 

 Konfirmasjon vil bli avviklet i løpet av to helger i 2018, 2019 og 2020. 

  

36/17 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

    

a. Nytt fra barnehagen/SFO. Randi informerte. 

b. Nytt fra Fellesrådet. Fellesrådsrepresentantene informerte.  

  

37/17 Eventuelt 

 Tananger menighetsråd skal komme med innspill til Sola kirkelige fellesråds budsjett for  

2018. Menighetsrådet fastholder å melde behov for organist i 100% stilling, midler til 

fornying av møbler samt prosjektorer til kirkerommet. 

 

Vedtak: Menighetsrådet delegerer til AU å utarbeide innspill til Sola kirkelige fellesråds 

budsjett for 2018. 


