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Tilstede på møtet 

 
Medlemmer 
( angi ev. hvem 

som er fraværende) 

 
Gro Mæland Myklebust 
Mariann Hellestø Kean 
Siv Elin Mæland 
Jorunn Elin Haga 
Kjell Audun Vignes   Forfall 
Bjørn Mo 
Olav Kylland 
Helga Frøyland 
Just Salvesen, Sokneprest 
Steinar Sola    Vararepresentant 
     

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær    

SAK 55/18: Synnøve Olsen Hatlestad 

 

 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

52 – 60 / 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Jeg bekrefter med dette at referatet er godkjent av menighetsrådet slik det fremgår her.  
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52/18 Godkjenning av innkalling og sakliste.   

 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

53/18 Godkjenning av protokoll 

 Vedtak: Protokollen av 29.05.2018 godkjennes. 

  

54/18 Strategiarbeidet 

Menighetsrådet gikk raskt gjennom handlingsplanen og konstaterer at mange av punktene 

er utført eller satt i gang. Rekruttering av frivillige er det område det er jobbet minst med. 

Alphakurs er derimot satt i gang tidligere enn forventet. Tema for høsten: «Hva vil det si å 

følge Jesus Kristus i vår tid?» 

 

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

Styrer Synnøve Olsen Hatlestad informerte om gleder og utfordringer vedrørende driften 

av Tananger menighetsbarnehage og SFO. Menighetsrådet berømmer fagligheten og 

innsatsen som hun legger ned i arbeidet. 

 

 

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

  

 Vedtak: Menighetsrådsmedlemmene stiller med en gevinst hver (eller går sammen om  

 gevinst) og deltar under rigging til basaren fredag 26. oktober. 

   

 

57/18 Lønnspolitiske retningslinjer for Tananger menighet.  
 

Vedtak: Lønnspolitiske retningslinjer for Tananger menighet vedtas. 

Menighetsrådet ber om at pkt. 3.0 formuleres klarere ved neste revidering av de 

lønnspolitiske retningslinjene. 

 

58/18 Menighetsweekend 2019 Jfr. SAK51/18 

  

 Vedtak: Menighetsrådet går for menighetsweekend i november 2019. 

 Pris er en avgjørende faktor. Randi innhenter og sammenligner pris på leirsteder som har 

 ledig kapasitet i november 2019. Leirstedene som er reservert i september avbestilles  

 grunnet høy kostnad og/eller kollisjon med ConocoPhillips fotballcup. 
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59/18 Orienteringssaker, skriv, meldinger  

    

a. Referat Eierstyret i Tananger menighetsbarnehage/SFO 13.06.2018 

 

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.  
 

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.  
 

f. Tananger kapell. Kort informasjon om interessen rundt kapellet via ny facebookside. 
 

g. Referat fra Sola Kirkelige Fellesråd 30.05.2018. 
 

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 

 

h. På grunn av brudd i forhandlingene melom KA og 12 av fagforeningene, er det en viss 

fare for streik fra 18. september. 

i. Frist for å foreslå kandidat til ny biskop går ut i dag, 28.08.2018. 

 

  

60/18 Eventuelt: Subsidiering av menighetsweekend 2018. 

 

Vedtak: Strategidøgn for stab og råd blir ikke blir gjennomført for 2018, slik det er tatt 

høyde for i menighetens budsjett. Tananger menighetsråd vedtar å bruke denne 

budsjettposten på å subsidiere menighetsweekenden 2018. Forslag til subsidieringer av 

menighetsweekend var lagt ved. Budsjettrammen ligger på 20 000 kr som tilsvarer det som 

var satt av til strategidøgn for 2018. 

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

