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Tilstede på møtet 

 
Medlemmer 
( angi ev. hvem 

som er fraværende) 

 
Gro Mæland Myklebust 
Otto Nessa Ljosdal 
Sondre Søndervik 
Leif Ove Aske Roalsvik 
Mette Kristin Myklebust 
Mariann Hellestø Kean 
Bjørg Irene Stallemo 
Anna Vaage 
Just Salvesen, Sokneprest 
Reidar Magnus Jåsund, 1. vara 
     

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær    

 

 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

86 – 99 / 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Jeg bekrefter med dette at referatet er godkjent av menighetsrådet slik det fremgår her.  
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86/19 Godkjenning av innkalling og sakliste.   
 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 
 
87/19 Godkjenning av protokoll 
 Vedtak: Protokollen av 29.10.2019 godkjennes. 
  
88/19 Strategiarbeidet  
 Menighetens handlingsplan, organisasjonskart samt visjon ble presentert i møtet. 
 Handlingsplanen vil jevnlig tas frem i menighetsrådets møter og oppdateres. 
 Organisasjonskartet trenger også en justering siden noen grupper har kommet til mens 
 andre er avsluttet i løpet av det siste året. Menighetsrådet drøftet behov for ulike utvalg. 
  
 Vedtak: 
 
 Eierstyret for Tananger menighetsbarnehage/SFO beholdes og medlemmer er oppnevnt. 
 
 Gudstjenesteutvalget beholdes med dagens medlemmer. I tillegg går Reidar Magnus 
 Jåsund går inn i utvalget. 
 
 Trosopplæringsutvalget ivaretas av staben. Ordningen fortsetter. 
 
 Økonomiutvalget fortsetter. Medlemmene forespørres om å bli sittende i utvalget. 
 
 Diakoniutvalget har ikke vært aktivt siste halvår. Menighetsrådet vil vurdere hvor vidt det 
 er hensiktsmessig med et diakoniutvalg eller om arbeidet kan ivaretas på en annen måte. 
 Saken tas opp på igjen på et senere tidspunkt. 
  
 Enkeltoppdrag:  
 Menighetsrådet tar ansvar for stand på Tanangerdagene. 
 Menighetsrådet tar sammen med staben ansvar for en årlig medarbeiderfest for frivillige 
 medarbeidere i menigheten. 
 
 
89/19 Medarbeiderfest 1. februar 2020  
  
 Vedtak: 
 Gro Mæland Myklebust deltar i komité for medarbeiderfesten 1. februar 2020 sammen  
 med to representanter fra staben. Idéer til program som kom frem under møtet tas med 
 til planleggingen. 
 
90/19 Kirkemiddager 
  
 Vedtak: 
 Saken utsettes. AU og Anna Vaage forbereder saken til neste møte. 
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91/19 Strategisamling for menighetsråd og stab 
   
 Vedtak: 
 Det settes av tid til et «sammenristnings- og strategidøgn»  for råd og stab våren 
 2020. Dette legges inn i budsjettet for 2020.  
 
  
92/19 Representanter til Barnas Dag - komité 
  
 Vedtak:  
 Tananger menighet deltar med to representanter i Barnas Dag – komitéen vedrørende 
 arrangementet under Tanangerdagene. 
 Reidar Magnus Jåsund deltar i komitéen. AU forespør personer som ble foreslått i møtet. 
 
 
93/19 Representant til 17-mai komité 
  
 Vedtak: Saken utsettes. 
 
 
94/19 Oppfølging av saker 
  
 MR 61 – 19 Giveraksjon 2019 
  
 Vedtak: 
 Behovet for flere givere presenteres i en gudstjeneste som staben finner tjenlig. Tema 
 givertjeneste tas opp som tema i prekenen. 
 Behovet for flere givere formidles igjen i Siste Nytt. 
  
 
95/19 Økonomireglement for Tananger menighet  
  
 Vedtak:  
 Økonomireglement for Tananger menighet vedtas jfr. vedlegg. 
 Økonomireglementene for alle menighetene i Sola vil bli revidert på nyåret 2020.  
 Saken tas opp igjen når forslag foreligger. 
 
 
96/19 Delegasjonsreglement for Tananger menighet  

 
 Vedtak: Delegasjonsreglement for Tananger menighet vedtas jfr. vedlegg. 
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97/19 Informasjon fra representantene på ungdomstinget 2019 
 Kjartan Roalsvik og Marie Aske var Tananger menighets utsendte representanter 
 til Ungdomstinget 8-10. november 2019. De gav menighetsrådet en orientering fra tinget 
 der klima og rekruttering til kirkelige stillinger var hovedtemaene. Menighetene vil senere 
 motta kokrete utfordringer fra ungdomstinget å jobbe videre med lokalt. 
 
98/19 Orienteringssaker, skriv, meldinger 
   

a. Nytt fra gudstjenesteutvalget. Informasjon ved Just.  
b. Nytt fra barnehagen/SFO. Det jobbes med planer for en rehabilitering av bygget. 

Prosjektil er tildelt jobben med et mulighetsstudium. Informasjon ved Randi. 
c. Nytt fra Fellesrådet. Informasjon ved fellesrådsrepresentantene. 
d. Referat fra styremøte i ESC 22.10.2019 
e. Menighetene i Sola innfører digitalt saksbehandlings- og arkivsystemet; WebSak. 

Menighetsrådets innkalling og dokumenter blir tilgjengelig i dette systemet fra januar. 
f. Firmaet Miljø Ressurs Drift har utarbeidet rapport om energibruk og inneklima for 

Tananger kirke, samt anbefalinger for tiltak og forbedring. Saken håndteres av  
kirkevergen / fellesrådet. 

    
99/19 Eventuelt 
 Ingen saker ble meldt til eventuelt. 
 
 
 
 


