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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 29.10. 2019 kl. 19:30 – 21:30 
 
STED:   Kirkestuen / Sakristiet i Tananger kirke  
       
TIL:   Gro Mæland Myklebust  
   Sondre Søndervik 
   Otto Nessa Ljosdal 
   Leif Ove Aske Roalsvik Forfall 
   Mette Kristin Myklebust 

Mariann Hellestø Kean 
Bjørg Irene Stallemo 

   Anna Vaage  
   Just Salvesen    Sokneprest 
       
 
Saksliste også til:  
   Reidar Magnus Jåsund 1. varamedlem   Innkalles 
   Ruth Oddrun Gudmestad 2. varamedlem 
   Kristi Wold Thorsen  3. varamedlem 
   Anne Wenche Sele  4. varamedlem 
   Emil Myklebust  5. varamedlem 
  
   Trygve Torgersen  Kirkeverge 
   Tomas Mjelde Røsbak Prost 
 
 
Forfall meldes over e-post til  randi.tveit@tanangermenighet.no 
 
 
 
 
 
 
Tananger, 15. oktober 2019 
 
Med hilsen 
for menighetsrådsleder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
Tananger menighet 
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Saksliste: 
 
Vi starter møtet med et varmt måltid sammen med det avtroppende menighetsrådet. 
 

 82/19      ORIENTERING OM ARBEIDET I MENIGHETSRÅD 
 Kort informasjon om hvilken rolle og oppgave menighetsrådet har, om                 
 fellesrådets rolle og oppgave og om forhold mellom stab og råd.  
 Kurset 13. november vil gi utfyllende informasjon om rådets oppgaver. 
 Det er fint om hvert av rådsmedlemmene kan si noe om egen motivasjon for å 
 sitte i menighetsrådet og om ønsker for menigheten.  
 
 I tillegg til de formelle oppgavene som leder, nestleder og representanter til 
 fellesrådet, har menighetsrådet representanter i enkelte utvalg.  
 Dette er gudstjenesteutvalg, diakoniutvalg og trosopplæringsutvalg. (Pr. nå ivaretas 
 trosopplæringsutvalget av staben.) og representant til eierstyret for Tananger 
 menighetsbarnehage/SFO. Sistnevnte velges på konstituerende møte.  
 

 Kirkeloven § 9. Menighetsrådets oppgaver. (Utdrag) 

 "Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan   

 gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli  

 rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring,  

 barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.  

 Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og   

 diakoni innarbeides og utvikles i soknet.» 

 
83/19     KONSTITUERING AV NYTT MENIGHETSRÅD 

 
a. Valg av leder for Tananger menighetsråd 
Det skal velges leder for Tananger menighetsråd. Lederen velges for ett år av 
gangen. Rådet er valgt for perioden 01.11.19 til og med 31.10.23.  En viktig 
oppgave for lederen vil være å lede rådsmøtene og AU (arbeidsutvalget for 
menighetsrådet). Daglig leder, sokneprest og nestleder sitter også i AU.  
Valget skal være skriftlig. 

 
b. Valg av nestleder for Tananger menighetsråd 
Det skal velges nestleder for Tananger menighetsråd for ett år, for samme 
periode som nevnt ovenfor. Nestlederen er stedfortreder for lederen. 
Nestlederen er med i AU.  Valget skal være skriftlig. 

 
c. Valg av 2 representanter til Sola kirkelig fellesråd (Vedlegg) 
Det skal velges 2 representanter til fellesrådet i perioden 01.12.19 til og med 
30.11.23.  Representantene velges for 4 år.  Fellesrådet består av to 
menighetsrådsmedlemmer fra hvert menighetsråd i kommunen, en representant 
valgt av kommunen samt soknepresten i Sola.  Kirkevergen er fellesrådets 
sekretær. Fellesrådet skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på 
vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i 
kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes 
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interesser i forhold til kommunen. Jfr. Kirkeloven §14. Se vedlegg for nærmere 
orientering. Valget skal være skriftlig. 
 
d. Valg av 1. og 2. vararepresentant  til fellesrådet (Vedlegg) 
Det skal velges 1. og 2. vararepresentant til fellesrådet i samme periode som 
nevnt ovenfor. Valget skal være skriftlig. 
 
e. Valg av representant til eierstyret for Tananger menighetsbarnehage/SFO. 

(Vedlegg) 
Tananger menighet eier og driver egen barnehage og SFO. En representant fra 
menighetsrådet sitter i eierstyret for Tananger menighetsbarnehage/SFO 
(Tmb/SFO) sammen med styrer for barnehagen, daglig leder i Tananger 
menighet, ansatte representant for Tmb/SFO og representant oppnevnt av 
menighetsrådet. Leder for eierstyret velges blant menighetsrådets representant 
og representant oppnevnt av menighetsrådet. 

 

 

84/19 MØTEDAGER FOR MENIGHETSRÅDET HØSTEN 2019 og VÅREN 2020.  
 Forslag til møtedager for menighetsrådet høsten 2019 og våren 2020. 
 MR-møtene er lagt til tirsdager kl. 18.30-21:30.  

 
Tirsdag  26. november 2019  

 Tirsdag  14. januar 2020 
Tirsdag 11. februar 2020 
Tirsdag  10. mars 2020 
Søndag 22. mars 2020 Årsmøte etter gudstjenesten    

 Tirsdag  21. april 2020    
 Tirsdag  19. mai 2020 
 Tirsdag  16. juni 2020 
 
85/19 ORIENTERINGSSAKER 
  

a. Presentasjon av nytt menighetsråd. 
Det blir presentasjon og forbønn for nytt menighetsråd på gudstjenesten i Tananger 
kirke søndag 17. november kl. 11:00.   

 
b. Menighetsrådsmøte tirsdag 26. november kl. 18.30. 

 Innkalling blir sendt ca. en uke i forkant. 
 
c. Konstituerende møte i nytt fellesråd  
Det blir konstituerende møte i nytt fellesråd onsdag 20. november kl.19:00 i Sola 
menighetssenter, Soltunveien 6 i Solakrossen. 
 
d. Kurs for nye menighetsråd i Tungenes prosti 13. november kl. 18:00-21:30  
Sted: er under avklaring. Mer informasjon kommer fra bispedømmet. 
 
e. Kurs for rådsledere, daglige ledere og kirkeverger 10. – 11- januar 2020. 

Oppstart fredag kl. 16:00 og avslutning lørdag kl. 16:00. 


