
Kommune: 

Sola
 

 Møtebok 
 

                          Blad 88         

   Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd        
Møtested 

 Tananger kirke  
Møtedato   

25.09.2018 

Fra kl 

18:30        

Til kl. 

 21:30 

 

 

Tilstede på møtet 

 
Medlemmer 
( angi ev. hvem 

som er fraværende) 

 
Gro Mæland Myklebust 
Mariann Hellestø Kean 
Siv Elin Mæland                 Forfall 
Jorunn Elin Haga 
Kjell Audun Vignes 
Bjørn Mo 
Olav Kylland 
Helga Frøyland 
Just Salvesen, Sokneprest 
Tom Henning Haga          Vararepr. 
     

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær   

SAK 70 – 18: Organist Arfon Owen  

 

 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

61 – 71 / 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Jeg bekrefter med dette at referatet er godkjent av menighetsrådet slik det fremgår her.  
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61/18 Godkjenning av innkalling og sakliste.   

 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

62/18 Godkjenning av protokoll 

 Vedtak: Protokollen av 28.08.2018 godkjennes. 

  

63/18 Strategiarbeidet  
  

 Vedtak: 

  

 Strategisamling 20. november for menighetsråd og stab. 

 Tidspunkt: Kl.17:00 – 21:30 i Tananger kirke 

 Samlingen starter med varm mat. 

 Menighetsrådet kom med innspill og ønsker for arbeidsmåte for samlingen. 

  

Tananger menighets visjon og verdiord: 

Menighetsrådet mener tiden er inne for å revidere menighetens visjon og verdiord. Rådet 

delegerer til AU å bestemme når og hvordan det skal jobbes med saken. 

 

64/18 Personvernerklæring  

 

Vedtak: 

Tananger menighetsråd tar informasjonen om GDPR til etterretning. 

Tananger menighetsråd gir sin tilslutning til personvernerklæring for Sola kirkelige 

fellesråd. Erklæringen tilpasses Tananger menighet og det gjøres en tilføyelse som 

omfatter påmelding til trosopplæringstiltak. Dokumentet sendes ut til rådsmedlemmene for 

digital godkjenning. 

  

65/18 Oppnevning av representant og vararepresentant til Kirkens SOS Rogaland  

 for perioden 01.01.2019 – 31.12.2022. 

 

Forslag til kandidater til representant og vararepresentant til Kirkens SOS  

for perioden 01.01.2019 – 31.12.2022 ble notert og vil bli kontaktet. 

 

66/18 Nye prosjektorer til kirkerommet. 

   

Vedtak: 

Tananger menighetsråd delegerer til AU å effektuere kjøp eller leasing av nye projektorer 

til kirkerommet. De frivillige teknikerne og staben rådføres i saken. 

 

67/18 Økonomirapport for Tananger menighet januar – august 2018  

   

 Vedtak: 

 Tananger menighet tar økonomirapport for Tananger menighet januar – august  

 2018 til etterretning. 
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68/18 Givertjenesten 

  

 Vedtak: 

Menighetsrådet mener det er på tide å revitalisere givertjenesten. På kort sikt er dette 

nødvendig for å dekke lønnsforpliktelsene til ungdomsarbeider. På lang sikt er det 

nødvendig for å ruste oss til fremtiden der den lokale menighet i større grad selv må bære 

menighetens økonomi. Menighetsrådet ber økonomiutvalget utarbeide forslag til en 

aksjonsplan som også innebærer at giverbrosjyren fornyes. Menighetsrådet ønsker en 

giveraksjon våren 2019.  

    

69/18 Orienteringssaker, skriv, meldinger  
  

a. Referat fra styremøte i ESC 15.08.2018  

 b.   Referat fra Basarkomiteen 19.08.2018  

 c.    Nyhetsbrev fra FollowMe  

 d.    Kirkemøtets visjonsdokument  

 e.    Arbeidsgruppe med mandat om å vurdere prostiinndelingen i  

     Stavanger bispedømme.  

 f.   Utpeking av ny biskop, tidsplan og ordning.   

 g.  TV-innsamlingen 21. oktober til inntekt for Kirkens Bymisjon 

 h. Referat fra misjonsgruppens møte 11.09.2018  

 

 Vedtak: Tananger menighetsråd tar orienteringssakene til etterretning. 

 

70/18 Besøk av ansatt; Organist Arfon Owen  

 Arfon Owen berettet om gleder og utfordringer i tjenesten som organist i Tananger. 

 Tananger menighetsråd uttrykker takknemlighet over engasjement og innsatsen som Arfon  

 legger ned i det musikalske arbeidet. 

 

71/18 Eventuelt 

 Ingen saker ble meldt under eventuelt. 


