
Kommune 

                       Sola 

 Møtebok 
 

                          Blad   51         

   Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd        
Møtested 

 Tananger kirke  
Møtedato   

30.08.2017 

Fra kl 

18:30        

Til kl. 

 21:30 

 

 

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 - Forfall 
Just Salvesen, Sokneprest 
     

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær    

 

 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

52 – 65 / 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Jeg bekrefter med dette at referatet er godkjent av menighetsrådet slik det fremgår her.  
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52/17 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

53/17 Godkjenning av protokoll 

 Vedtak: Protokollen av 23.05.2017 godkjennes. 

  

54/17 Strategiarbeidet  

 

 Våre verdier 
Menighetsrådet samtalte om verdiene våre som kirke og enkeltmenneske samt betydningen 

av forankringen i disse. Vi trenger å vite hvem vi vil være når vi skal velge hva vi skal 

gjøre. 

  

 Arbeid med handlingsplanen: Brobyggerarbeidet. 

 Mål: Å skape gode fellesskap for barnefamilier og rekruttere familier inn i  

 gudstjenestefellesskapet. 

Marianne Bøe Weibell sammen med Ingunn Heggheim Bulteau utgjør ledergruppen for 

arbeidet. Familiene har blitt bedre kjent med hverandre. Det er nå flere som «drar lasset 

sammen». Ett nytt husfellesskap er dannet. Menighetsweekend var vellykket og viktig. Det 

er ingen akutte behov meldt til menighetsrådet akkurat nå. 

 

55/17 Oppfølging av saker 

 

 MR SAK 24 – 17 Inntektsbringende arrangement 

 

 Vedtak: Menighetsrådet delta i forberedelse av basaren fredag 20. oktober på  

 ettermiddagstid. Menighetsrådsmedlemmene bidrar med gevinst til basaren. 

  

 

56/17 Budsjettendring  

 

Da det er gjort en endring i konfirmantopplegget for gjeldende kull, er det behov for å 

endre budsjettet for denne tjenesten i regnskapet. Det arrangeres to leirer istedenfor en for 

konfirmantkullet 2017/18. Det betyr en vesentlig kostnadsøkning. Konfirmantkontingenten 

er økt noe og fordelt på to innbetalinger. Budsjettet for konfirmantkullet går likevel i 

balanse slik det er lagt frem. 

 

Vedtak: 

Budsjettendring vedrørende konfirmantarbeidet vedtas slik det er lagt frem. 

 

57/17 Utleiepriser  

 

For å lette arbeidet med utleie av kirkens lokaler samt å eliminere tvilstilfeller mht 

leiepriser, ble det lagt fram forslag til endring av reglementet. Det dreier seg om små 

justeringer og tydeliggjøring av priskategoriene.  
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Vedtak: Revidert forslag til utleiepriser vedtas slik det ble lagt fram. 

 

58/17 Evaluering av menighetsrådsmøtene 

 Rådet opplever at møtene ledes godt, har god saksframlegg, men varer lenge. 

Menighetsrådsmøtene avsluttes heretter kl.21:30. Hver tar ansvar for å forberede seg godt 

til møtene. Både refleksjonsspørsmål og matpause er viktige elementer. AU kan håndtere 

flere saker administrativt. 

 

Vedtak: Menighetsrådet delegerer til AU å håndtere saker som ikke er av strategisk art. 

   

59/17 Evaluering av gudstjenester og samlinger  
 

Vedtak: 

Evaluering av gudstjenestene settes opp som egen sak en gang i halvåret. 

Samlinger/arrangementer av felles karakter som for eksempel basar og medarbeiderfest 

evalueres fortløpende. 

 

60/17 Uttalelse vedr.  innstilling til ny kantor i Tananger menighet, 50% stilling. (Unnt. off.) 

 

 

61/17 Offertildeling  
  

 Vedtak: 

 De resterende offer for 2017 tildeles Menighetsarbeidet, Mercy Chip, Familie og Media.  

 

62/17 Søknad om fritak fra verv. 

  

Vedtak: Kjell Vignes tar over vervet som menighetsrådets representant i eierstyret for 

Tananger menighetsbarnehage/SFO for denne menighetsrådsperioden. Jorunn Elin Haga 

fritas fra dette vervet. 

   

 

63/17 Stillingsbeskrivelse for styrer i Tananger menighetsbarnehage/SFO 

 

 Vedtak: 

 Stillingsbeskrivelsen for styrer i Tananger menighetsbarnehage/SFO vedtas. 

 

64/17 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

  

a. 17.05.30 Referat fra Trosopplæringsmøte.  

b. 17.05.02 Referat fra Gudstjenesteutvalget    

c. 17.05.10 Referat fra lokal Follow me samling 

d. 17.05.30 Referat fra Misjonsgruppen 

e. 17.06.20 Referat fra Basarkomiteen 

f. 17.06.06 Referat fra Eierstyret for Tmb SFO 

g. Trosopplærer Marianne Bøe Weibell har søkt om 50% permisjon i sin 

trosopplærerstilling. Permisjonen er innvilget og gjelder tom. 31.12.2017.  
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h. 17.06.13 Referat fra AU: 

 

AU 4/17  Offertildeling på friluftsgudstjenesten 11.06.2017 

Vedtak: Offer på friluftsgudstjenesten 11.06.2017 tildeles Kirkens Nødhjelp. 

 

AU 5/17  Ansvar og ulykkesforsikring for frivillige og besøkende 

Sola kirkelige fellesråd har tegnet ansvars- og ulykkesforsikring for frivillige og besøkende 

som dekker menighetene i fellesrådet. Tananger menighet er dermed dekket av den 

aktuelle forsikringsordningen. 

 

AU 6/17  Økonomi vedrørende Tananger Gospel 

Vedtak: 

Det opprettes en tjeneste for Tananger Gospel i Tananger menighets regnskap. 

Fondet fra Fiskarane som ble avsluttet i 2014 (AU  SAK 7-14) på kr. 21 981,00 overføres 

fra disposisjonsfond for kirkemusikk til nyopprettet disposisjonsfond for Tananger Gospel.  

 

 

AU 8/17  Tur til Archita, Romania: Plassreservasjon 2-5. mars 2018. 

Vedtak:  

Reservasjon av flybilletter for 15 personer til Romania 2-5. mars 2018 holdes. 

 

 

65/17 Eventuelt 

 

 Strategiarbeid: Minglekvarten jfr. handlingsplanen 

Mål: At kirkekaffen skal oppleves som et inkluderende fellesskap der særlig «nye» blir sett. 

Strategi: «Minglekvarten» Bruk de første 15 min etter gudstjenesten til å prate med «nye».  

Menighetsrådet er seg bevisst på å bruke dette kvarteret godt. Det kan nevnes i Siste Nytt 

og under gudstjenestene. 

 

 


