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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 28.08 2018 kl. 18.30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Hva vil det si å følge Jesus Kristus i vår tid? 

Dette er høstens tema. «Søke Jesus Kristus» er første undertittel og 
tema på gudstjenesten 26. august. Alle oppfordres til å få med seg 
denne temagudstjenesten. Vi reflekterer videre på 
menighetsrådsmøtet. 

      
TIL:   Gro Mæland Myklebust  

Mariann Hellestø Kean 
   Siv Elin Mæland  

Jorunn Elin Haga 
   Kjell Audun Vignes 
   Bjørn Mo 
   Olav Kylland 
   Helga Frøyland  
   Just Salvesen    Sokneprest 
       
 
Saksliste også til:  
   Tom Henning Haga  2. varamedlem 
   Steinar Sola   3. varamedlem 
   Bjørg Irene Stallemo  4. varamedlem 
   Torhild Tednes Tjora  5. varamedlem 
 
   Trygve Torgersen  Kirkeverge 
   Tomas Mjelde Røsbak Prost 
 
 
Forfall meldes over e-post til  randi.tveit@tananger.menighet.no. 
 
 
 
 
Tananger, 21. august 2018 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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Saksliste: 

 

 

 

52/18 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

53/18 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: Protokollen av 29.05.2018 godkjennes. 

  

54/18 Strategiarbeidet (Vedlegg) 

 Vi går inn i et nytt semester og ser over programmet for høsten. Samtidig tar vi et  

 blikk på handlingsplanen og reflekterer over hvor vi er i forhold til denne.  

 Planen er vedlagt. 

 

55/18 Besøk av ansatt: Synnøve Olsen Hatlestad, styrer i Tmb/SFO 

Styrer Synnøve Olsen Hatlestad informerer om gleder og utfordringer vedrørende 

driften av Tananger menighetsbarnehage og SFO. 

 

 

56/18 Basar lørdag 27. oktober kl.12:00 – 15:00 

 Komiteen er godt i gang med planlegging av basaren. Inntektene deles i år 50:50  

 mellom menigheten og vårt misjonsprosjekt i Romania ved Misjon Uten Grenser.  

Jfr. MR SAK 05/18. Basaren er annonsert i menighetsbladet og siste nytt. 

Hovedgevinst blir også i år el-sykkel kjøpt hos Sola Sykkelsenter. 

 Det er ønskelig at menighetsrådsmedlemmene stiller med en gevinst hver og  

 deltar under rigging til basaren fredag 26. oktober. 

   

 

57/18 Lønnspolitiske retningslinjer for Tananger menighet. (Vedlegg) 
Tananger menighet har ikke hatt egne lønnspolitiske retningslinjer for sine 

ansatte, men har benyttet Sola Kirkelige Fellesråds lønnspolitiske retningslinjer. 

Disse samstemmer ikke veldig godt med virksomheten til våre menighetsansatte 

der de fleste arbeider i Tananger menighetsbarnehage/SFO. 

Styrer Synnøve Olsen Hatlestad, Randi Lundberg Tveit sammen med assisterende 

kirkeverge Kai Rune Byberg har utarbeidet forslag til lønnspolitiske retningslinjer 

for Tananger menighet. Disse er presentert for de tillitsvalgte for de respektive 

fagforbund 23.05.2018 og  Eierstyret i Tmb/SFO har godkjent retningslinjene i 

møtet 13.06.2018 Sak 13/18.  Retningslinjene legges nå fram for menighetsrådet 

til endelig godkjenning. 

 

Forslag til vedtak: Lønnspolitiske retningslinjer for Tananger menighet vedtas. 
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58/18 Menighetsweekend 2019 Jfr. SAK51/18 

 Det skjedde en dobbeltbooking på Holmavatn leirsted 13-15. september. 

 Arbeidet med å finne nytt leirsted resulterte i følgende oversikt: 

 

 Leirsted:   Ledig: 

 Horve   08-10.11 15-17.11 

 Vaulali   13-15.09 Reservert 

 Holmavatn  30.08-01.09.  Reservert. Kolliderer med fotballcup? 

     08-10.11. 

 Ognatun   08-10.11 15-17.11 

 Tonstadli   Har ikke begynt planlegging av høsten 2019 ennå. 

 

 Menighetsrådet vedtar hvilket leirsted og dato som skal bookes for 2019. 

     

 

59/18 Orienteringssaker, skriv, meldinger (Vedlegg) 

    

a. Referat Eierstyret i Tananger menighetsbarnehage/SFO 13.06.2018 (Vedlegg) 

 

b. Samling for gudstjenestemedhjelpere og andre interesserte 6. september. Det 

blir fokus på sang og musikk i gudstjenesten.  

 

c. Tilrettelegging av nye gravfelt på Tananger kirkegård medfører innskrenking 

av barnehagens uteareal. Arealet har vært til deres disposisjon midlertidig. Se 

orientering fra kirkevergen. (Vedlegg) 
 

d. Ny personvernforordning, GDPR (General Data Protection Regulation), 

trådte i kraft 20. juli. Kirken både sentralt og lokalt jobber for å etterleve den 

nye forordningen. Kort informasjon om arbeidet med rutiner i Tananger 

menighet. 
 

e. Revisjonsrapport for 2017. (Vedlegg) 
 

f. Tananger kapell.  

    Kort informasjon om interessen rundt kapellet via ny facebookside. 
 

g. Referat fra Sola Kirkelige Fellesråd 30.05.2018 (Vedlegg) 
 

Se aktuell sak for Tananger: FR-sak 24/18: 

Framtidig forvaltning av Tananger kapell – plan for videre avklaring 

a. Sola kirkelige fellesråd ber kirkevergen å kartlegge ulike alternativer 

for framtidig forvaltning av Tananger kapell ut fra framlagt plan pkt. a – h for 

dette, og legge fram saken til behandling i løpet av 2019.   

  

b. Fellesrådet tilrår at det legges til rette for et informasjons – og 

dialogmøte lokalt i Tananger vedr. Tananger kapell når prosessen har avklart 

viktige forhold knyttet til pkt. a – h.   

 

Saksframlegg kan leses på linken til Sola kirkelige fellesråd 

http://www.sola.kirken.no/R%C3%A5d-og-utvalg  Møte 30. mai 

 

  

60/18 Eventuelt  

http://www.sola.kirken.no/R%C3%A5d-og-utvalg

