
Kommune: 

Sola
 

 Møtebok 
 

                          Blad 123                 

   Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd        
Møtested 

 Tananger kirke  
Møtedato   

01.10.2019 

Fra kl 

18:30        

Til kl. 

 21:10 

 

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 
Bjørn Mo 
Olav Kylland 
Helga Frøyland 
Just Salvesen, Sokneprest 
     

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær    

 

 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

65 – 74 / 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Jeg bekrefter med dette at referatet er godkjent av menighetsrådet slik det fremgår her.  
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65/19 Godkjenning av innkalling og sakliste.   

 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

66/19 Godkjenning av protokoll 

 Vedtak: Protokollen av 27.08.2019 godkjennes. 

    

67/19 Oppfølging av saker 

  

 MR SAK 61 – 19 Giveraksjon 2019  

  

 Vedtak: 

 Medlemmer fra menighetsrådet og økonomiutvalget møtes kl.18:30 torsdag 03.10. for å 

 ringe til potensielle givere og faste givere med spørsmål om hhv å bli giver eller å øke 

 giverbeløpet. Brosjyre og brev sendes ut i forkant.  

 

68/19 Utleiespørsmål  

 

 Vedtak: 

 Menighetsrådet klarte ikke å konkludere og det må jobbes videre med spørsmålene 

 vedrørende utleie. Saken tas opp på et senere tidspunkt. 

 

 

69/19 Leder for eierstyret for TmbSFO 2019–2023. Forslag til kandidater  

  

 Vedtak:  

 Forslag til kandidat til eierstyret for Tananger menighetsbarnehage/SFO som oppnevnes av 

 menighetsrådet ble notert. Sittende menighetsråd vil gjøre en sondering av mulige 

 kandidater før det nye rådet trer i kraft. 

    

70/19 Evaluering av kirkevalget 2019  

  

 Momenter som kom fram i evalueringen av kirkevalget 2019: 

 Informasjon om kandidatene:  

 Kandidatene kunne blitt bedre presentert. Ikke bare navn, alder, yrke. 

 Nominasjonsprosessen: Rådet valgte å være nominasjonskomité. Det er et stort arbeid. 

 Husk å informere tydelig hvor mange faste og vare medlemmer som skal velges. 

 Forslagsstilling: Ha en tanke for å ivareta kandidater som settes på varaplass på 

 nominasjonskomiteens liste, men som er motivert for en fast plass i rådet. 

 Kurs for valgfunksjonærer: Kurset var bra, men kunne vært holdt litt tettere opp til  

 valgdagene. 

 Forhåndsvalg: Det hadde vært bra å ha mulighet for å avgi stemme en kveld i tillegg til 

 valgdagene. Det var positivt med valgting søndag. 

 Valgting: Kun ett valgavlukke skapte kø. 

 Telling: Ekstra personer i tellekorpset var bra.  

 Valget som helhet var godt organisert. 
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71/19 Evaluering av gudstjenester  

  

 Momenter som kom fram under evaluering av gudstjenester: 

 Frekvensen dåp / nattverd er god. 

 Nattverd: Veksling mellom knefall og intinksjon er god. Ved intinksjon ønsker rådet at det 

 informeres fast om at det er mulig å knele ved alterringen. 

 Det er for få nattverdbeger når mange går til nattverd med knefall. 

 Ekstra stol til de som ikke kan knele: Sett frem stol på orgelsiden. 

 Bønnevandring med forbønn: Vandring har fungert godt. 

 Informasjon ved start: Det kan bli mye informasjon. Noen foretrekker at informasjon kun 

 kommer på skjerm, andre opplever nærhet ved at klokker informerer. 

 Søndagsskolens info er god, men noen ganger for lang. 

 Forsangere: Savnes når det ikke er forsangere. 

 

72/19 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

  

a. Framtidig forvaltning av Tananger kapell. Notat fra kirkevergen med status på prosessen. 

 

b. Nytt fra Fellesrådet. Fellesrådsrepresentantene informerte. 

 

c. Referat fra møte i AU 11.09.2019.  

 * Reparasjon av flygel i Tananger kirke. Saken er sendt fellesrådet 

 * Leiepris for 1. Tananger sjø. Sjøspeiderne. 

  

d. Tabago legger dessverre ned. Staben finner en passende anledning å takke av Ingebjørg  

 Hollund som har ledet koret siden 2011. 

 

e. Menighetsrådsmøte 29.10.19. blir sittende råds siste møte og overlapping med nytt råd. 

 

 Vedtak: Orienteringssakene tas til etterretning. 

 

73/19 Evaluering av menighetsrådsperioden 

 

Momenter som ble trukket fram i evaluering av arbeidet i menighetsrådet: 

 Møteform, ledelse og saksframlegg oppleves god. 

 Når det foreligger forslag til vedtak kan rådet raskere gå til konklusjon. Dette vil gjøre 

 møtene mer effektive. 

 Møtene kan noen ganger inneholde for mange og lange saker.  

 Arbeidsmengden oppleves grei. Med oppgavene i tillegg til rådsmøtene kan den totale  

 arbeidsmengden bli krevende. Valget var særlig krevende da rådet var nominasjonskomité.

   

  

 

74/19 Eventuelt 

 Ingen saker ble meldt til eventuelt. 

 


