
 

 
 
 

Innkalling 
 
 
Råd: Tananger menighetsråd 
Møtested: Sakristiet 
Dato: 11.02.2020 
Tid: Kl. 18:30 
 
De som har lovlig forfall eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra snarest mulig til  
tlf. 51 75 53 70 eller e-post til post@tanangermenighet.no, slik at varamedlem kan bli kalt 
inn. 
 
Varamedlem møter etter nærmere innkalling. 
 
Åpning ved Gro. 
 
 
 
Saksliste 
 
Sak nr. Sakstittel  
20/009 Godkjenning av innkalling  
20/010 Godkjenning av referat  
20/011 Samlesak for meldinger  
1 Status vanninntrengning Tananger kirke - informasjon til 

MR 
 

2 Årsrapport fra Kirkens SOS 2019  
20/004 Menighetsrådets arbeid; Oppgaver og rolle  
20/005 Evaluering av medarbeiderfesten 2020  
20/012 Regnskapsrapport Tananger menighet 2019  
20/013 Budsjettforslag Tananger menighet 2020  
20/014 Årsrapport for Tananger menighet 2019  
20/015 Årsmøte for Tananger menighet 22.03.2020  
20/016 Tema for strategisamling 28.03.2020  
20/017 Valg av skisse til forprosjekt for rehabilitering  
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Gro Mæland Myklebust 
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/76 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 04.02.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
20/009 Tananger menighetsråd 11.02.2020 
 
 
Godkjenning av innkalling 
 
 
 
 
 
Møteinnkalling godkjennes. 
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Arkiv:  

JournalpostID: 19/272 

Saksbehandler: Kai Rune Byberg 

  Dato: 29.01.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
20/010 Tananger menighetsråd 11.02.2020 
 
 
Godkjenning av referat 
 
 
 
 
 
Referat fra forrige møte godkjent. 
 
Vedlegg: 
Protokoll - Tananger menighetsråd 14.01.2020 
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/77 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 04.02.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
20/011 Tananger menighetsråd 11.02.2020 
 
 
Samlesak for meldinger 
 
 
 
 
 
Meldingssakene tar til orientering. 
 
Underliggende sak: 
1, Status vanninntrengning Tananger kirke - informasjon til MR 
 
 
2, Årsrapport fra Kirkens SOS 2019 
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JournalpostID: 20/31 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 31.01.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
1 Tananger menighetsråd 11.02.2020 
 
 
Status vanninntrengning Tananger kirke - informasjon til MR 
 
Bakgrunn for saken: 
Problemene med vanninntrengning i kjelleren i Tananger kirke har pågått siden desember 
2019. Driftsleder Jone Oltedal har sammen med kirkevergen arbeidet for å finne årsak til 
problemene, samt organisert en beredskap for å pumpe ut vannet som fyller gulvet i 
kjellertrappen. Rapport og status på arbeidet er vedlagt. 
 
 
Saksopplysninger: 
Se vedlegg. 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
Statusrapport til Menighetsråd i Tananger pr januar 2020 
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Tananger sokn, 
ORGADM-020.0 

JournalpostID: 20/78 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 04.02.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
2 Tananger menighetsråd 11.02.2020 
 
 
Årsrapport fra Kirkens SOS 2019 
 
Bakgrunn for saken: 
Årsrapport fra Kirkens SOS er mottatt. 
 
 
Saksopplysninger: 
Se vedlegg. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tar til orientering. 
 
Vedlegg: 
Årsrapport Kirkens SOS 2019 
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Tananger sokn, 
ORGADM-020.0 

JournalpostID: 20/59 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 03.02.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
20/004 Tananger menighetsråd 11.02.2020 
 
 
Menighetsrådets arbeid; Oppgaver og rolle 
 
Bakgrunn for saken: 
Som menighetsrådsmedlem er det viktig å være trygg på hva som forventes av en, hvilket 
ansvar og oppgaver et menighetsråd har. Dette har det blitt kurset litt i. Det er også en god 
ting å snakke gjennom hvordan rådet tenker at en god saksbehandling i møtene skal være, 
og hvilken form åpning av møtene skal ha. 
 
Vi samtaler om: 
Hva vil det si å være menighetsråd? Hva vil det si å være menighet? 
 
Saksopplysninger: 
Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd er delt ut til alle. Gjør deg litt kjent i boken. 
 
 
Forslag til vedtak: 
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Saksbehandler: Randi Lundberg 
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  Dato: 04.02.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
20/005 Tananger menighetsråd 11.02.2020 
 
 
Evaluering av medarbeiderfesten 2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Medarbeiderfest for alle frivillige medarbeidere i menigheten ble arrangert 01.02.2020. 
Menighetsrådet evaluerer arrangementet med utgangspunkt i spørsmålene: Hva var bra? 
Hvorfor var det bra? Kan noe gjøres enda bedre? 
 
Saksopplysninger: 
70 personer deltok. Småbord var dekket i menighetssalen. Bevertning var Kinamat og 
fruktcoctail. Minikonsert ved Dagfin Egeland og Kristian Lie Bjelland. Quiz om menighetsråd 
og musikk. Lansering av mirakelvann? og blomstringshistorier som avslutning. 
 
Forslag til vedtak: 
Evalueringsmomenter noteres. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/012 Tananger menighetsråd 11.02.2020 
 
 
Regnskapsrapport Tananger menighet 2019 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådet godkjenner årsregnskapet for Tananger menighet, som føres av Sola 
kommune. Regnskapet er ikke fullstendig sluttført ennå. Det kan forekomme mindre 
endringer i regnskapet forhold til rapporten som er vedlagt.  
 
Saksopplysninger: 
 
Kommentarer til foreløpig regnskap for Tananger menighet 2019 
Sola kommune fører regnskapet for Tananger menighet. Regnskap for både MR og FR 
følger kommunale regnskapsprinsipp. MR godkjenner regnskapet under forutsetning av at 
revisor ikke har innvendinger til regnskapet. Regnskapet er ennå ikke sendt til revisjon. 
 
Regnskap pr. tjeneste gir en oversikt over alle «avdelingene» i regnskapet. 
Avdelingenes overskudd/underskudd reguleres mot fondet deres. 
De avdelingene som ikke har eget fond reguleres mot menighetens fellesfond.  
Tananger menighetsbarnehage/SFO/Åpen barnehage er avdelinger/tjenester i menighetens 
regnskap. Barnehagen utgjør også den største virksomheten.  
Foruten ansatte i Tmb/SFO/Åpen barnehage har menigheten arbeidsgiveransvar for 
ungdomsarbeider i 60% og sekretær i 20% stilling. Menigheten har egen givertjeneste til 
ungdomsarbeiderstillingen. 
Tjenestene som sorterer under Barne- og ungdomsarbeid søker og får tildelt driftsmidler fra 
Sola kommune samt frifondsmidler. Dette sikrer god drift. 
 
Når alle avdelingene er lagt sammen ser vi at menigheten har et  
driftoverskudd på kr 1 078 658  kr   
           
Noen kommentarer til de enkelte tjenestene/avdelingene: 
 
4400 Fellesutgifter/inntekter i menigheten: + 65 660 Kr. (Når rentefordeling er foretatt) 
Inntekter-felles: Intern husleie fra SFO ( 143000), utleie til ulike typer samvær (72000), 
inntekter fra basar (44000), kirkeoffer (52000), en liten givertjeneste (15000) samt renter av 
bankinnskudd (108000) utgjør de viktigste inntektene.  
En ekstra inntekt på ca. 15 000kr kom inn ved storkonserten Vår Jul. 
Utgifter – felles:  
Lønn til 20% sekretærstilling (105 000), inventar, utsyr -i hovedsak teknikk ( 52 000), 
arrangementer og bevertning (44 000)og vedlikeholds forpliktelser av SFOs lokaler(26000) er 
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blant hovedpostene.  
 
           
4410  Konfirmantarbeidet :  + 32 710 kr.  
Inntektene var litt høyere enn budsjettert pga. noe flere konfirmanter enn forutsatt! Alt 
undervisningsmateriell ble belastet  trosopplæring (givertjeneste). Leirutgiftene ble rimeligere 
enn budsjettert delvis fordi ungdomslederne ble dekket av ungdomsarbeidet.  
 
4421  Søndagsskolen: + 1277 kr   (Eget fond) 
Inntekter: Givertjeneste, frifondsmidler og driftsstøtte fra Sola kommune. 
 
4425  Trosopplæring : + 30233 kr  (Eget fond) 
Inntekter: Givertjeneste og kirkeoffer. Inntektene fra kirkeoffer ble mindre enn budsjettert 
siden MR valgte å redusere med ett offer  i løpet av året. 
Planlagt overskudd settes på fond, som budsjettert. Vi bygger opp fond til utdeling av bøker, 
materiell og utgifter til  tiltak.  
 
4432 Tananger menighetsbarnehage: + 673 870 kr (Eget fond) 
Inntekter: Kommunalt tilskudd, refusjoner og brukerbetaling. 
Tilskudd har gått noe opp. Barnehagen har hatt litt flere barn enn budsjettet.  
Utgifter: Lønnskostnadene er viktigste utgiftspost. Disse har vært lavere enn budsjettert. 
Sykefravær på avdelingene har blitt dekket inn med rimeligere vikar. Styrer har dekket opp 
for sykefravær i administrasjonen i SFO og Åpen barnehage innenfor sin stilling.  
Pedagogene på avdelingene har hatt høy lønnsøkning. Dette vil merkes mer på 2020 
budsjettet. 
Stipend utgifter (80 000) er tilbakebetalt. 
Det har blitt invester mindre i utstyr i forhold til budsjettet. 
 
4433 SFO: -+12 8270 kr (Eget fond) 
Inntekter: Foreldrebetaling. Refusjon av husleie, strøm og renhold. 
Utgifter: Lønnskostnadene er største utgiftspost. Personalet er tilpasset behovet i forhold til 
antall barn. Det er brukt mindre på vikarutgifter enn budsjettert. Dette gir et lite overskudd. 
 
4434  Ungdomsarbeider:  - 66 607 kr 
Inntekter: Givertjeneste og kirkeoffer. (279000) 
Utgifter: Ungdomsleder i 60% stilling. (346 000) 
Lønnsøkning og giverøkning henger ikke sammen. MR satte i gang giveraksjon i høst. 
Det viser seg svært krevende å rekruttere givere og å motivere givere til å øke sitt beløp.  
Nær 90 personer har fått personlig henvendelse. Det månedlige giverbeløpet økte med: Ca. 
6 000 kr, fordelt på trosopplæring, menigheten generelt og ungdomsarbeider. Vi er et stykke 
på vei, men ikke i mål. Denne en utfordringen må  MR jobbe videre med. 
 
4436  Jesha : + 16 973 kr (Eget fond) 
Inntekter: Driftsstøtte fra Sola kommunen, frifondsmidler, inngangspenger, kiosksalg. 
Utgifter: Bevertning, inventar, utstyr, profilartikler (som bla. Brukes som premier) 
  
4439 Åpen barnehage: + 172 237 kr 
Inntekter: Kommunalt tilskudd basert på antall barn som møter. Antall barn har vært noe 
høyere enn budsjettert. 
Utgifter: Lønnskostnader er største utgiftspost. Høyt sykefravær har dels blitt dekket opp av 
styrer eller ved redusert bemanning. Dette har rgitt lavere lønnskostnader enn budsjettert.  
 
4440  Diakoni: + 663 kr  
Inntekter: Betaling for torsdagslunsj. Folkehelsemidler til Språkkafeen. 
Utgifter: Bevertning, utgifter til arrangementene. (Blomsterhilsen til de over 80 år før jul føres 
ikke lenger på denne posten, men på 4400.) 
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4450  Kirkemusikk : + 10 463 kr 
Inntekter: To offer, som er jfr. budsjettet. 
Utgifter: Honorar til musikere ved høytidsgudstjenester og arrangementer, instrumenter, 
noter. Få betalte musikere ble benyttet. 
 
4452  Barnekoret: - + 3227 kr (Eget fond) 
Inntekter: Driftsstøtte fra Sola kommune, frifondsmidler. 
Utgifter: Kurs for ledere, utstyr, innleid artist. 
 
4453  Tabago:   + 3 827kr  (Eget fond) 
Inntekter: Driftsstøtte fra Sola kommune. Da koret la ned i september/oktober ble tildelte 
frifondsmidler returnert. 
Utgifter: Kurs for ledere, innleid artist. 
 
4455 Tananger Gospel:  - 5 538 kr.   (Eget fond) 
Inntekter: Betaling fra deltakere 
Utgifter: Honorar til pianist, bandleder 
Medlemsbetalingen dekker ikke honorarutgiftene. 
 
4466  Ungdomsklubb + 10 791 kr. 
Inntekter: Driftsstøtte fra Sola kommune. Frifondsmidler, betaling fra deltakere, kiosksalg.  
Utgifter: Bevertning, Followme lederkurs, ledere på konfirmantleir, utstyr (Fornying av 
teknikk) og inventar (møbler). 
 
4499 Interne finansieringstransaksjoner  
All over/underforbruk blir ført over på de ulike fond. Oversikten angir de tjenestene som har 
eget fond. Resterende tjenester reguleres mot fellesfond/disposisjonsfond. 
Overføring til fond er ikke foretatt ennå. 
 
Regnskapsrapporten som disse tallene viser til er pr. 04.02.2020. 
Regnskaper var ikke fullstendig ferdigstilt. Noen mindre endringer kan forekomme i det 
endelige regnskapet. 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetsrådet godkjenner årsregnskapet for Tananger menighet 2019 under forutsetning 
av at revisor ikke har innvendinger mot regnskapet. 
 
Vedlegg: 
Regnskapsrapport 2019 TM 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/013 Tananger menighetsråd 11.02.2020 
 
 
Budsjettforslag Tananger menighet 2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådet skal vedta budsjett for Tananger menighet 2020. Budsjettforslag er vedlagt 
og presenteres i møtet. Budsjett for Tananger menighetsbarnehage/SFO legges fram i 
Eierstyremøte 5. februar og vedtas der. 
 
Saksopplysninger: 
 
Kommentar til budsjettforslag for Tananger menighet 2020 
Budsjettforslaget et lagt slik at budsjettet for Tananger menighet totalt sett går i balanse. 
Alle tjenestene utenom 4400 Felles og 4425 Trosopplæringen går i balanse. 
Budsjett for Tananger menighetsbarnehage / SFO og Åpen barnehage legges frem for 
eierstyret og godkjennes der. Se vedlagt budsjett for detaljer.   
 
4400 Fellesutgifter/inntekter i menigheten:  
Inntekter: Intern husleie fra SFO (145 000 kr) er en viktig inntektskilde. SFO får leien 
refundert av kommunen. Menigheten har vedlikeholdsforpliktelser for SFOs lokaler. 
Utleie til ulike typer samvær, inntekter fra basar, betaling fra deltakere, kirkeoffer, en liten 
givertjeneste samt renter av bankinnskudd utgjør de viktigste inntektene. Basarinntektene er 
budsjettert til 80 000 og 50% oversendes Misjon Uten Grenser. Inntekter ved arrangement er 
en stor post i år siden det er berammet menighetsweekend høsten 2020. 
 
Utgifter – felles:  
Lønn til 20% sekretærstilling, inventar, utstyr (i hovedsak teknikk), bevertning, vedlikeholds 
forpliktelser av SFOs lokaler og arrangementer, er hovedpostene.  
MR vedtok i å arrangere menighets WE høsten 2020. Det er budsjettert 25 000kr i sponsing 
av WE som en del av satsing på barnefamilier. Strategisamling for MR og stab er lagt inn i 
budsjettet som arrangementsutgift. 
           
4410  Konfirmantarbeidet :   
Inntekter: Konfirmantkontingent på 1400 pr. semester. Det er budsjettert for 55 konfirmanter. 
Utgifter: To konfirmantleirer er største utgiften. Andre utgiftsposter er konfirmantfest og 
materiell. Konfirmantbibel dekkes av trosopplæringsmidlene. 
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4421  Søndagsskolen 
4436  Jesha  
4452  Barnekoret 
4461  Ungdomsklubb  
Budsjett for disse tjenestene er lagt i samarbeid med hovedlederne. 
Inntekter: Driftsstøtte fra Sola kommune og frifondsmidler samt inntekter ved arrangement. 
Utgifter: Bevertning, inventar, utstyr, kurs for ledere, og arrangementer. 
Followme lederkurs og ledere på konfirmantleir er en hovedutgift for ungdomsklubb. 
 
4425  Trosopplæring  
Inntekter: Givertjeneste og fire kirkeoffer.  
Utgifter: Utdelingsmateriell og event. innleid ressurs på tiltak. 
Planlagt overskudd settes på fond.. Vi bygger opp fond til utdeling av bøker, materiell og 
utgifter til tiltak.  
 
4434  Ungdomsarbeider  
Inntekter: Givertjeneste, 3 kirkeoffer og tilskudd fra stiftelsen Promenaden. 
Utgifter: Ungdomsleder i 60% stilling.  
MR satte i gang giveraksjon høsten 2019. Dette vil vi se resultater av i 2020, men det må 
fremdeles gjøres en innsats for å komme i mål. Noe optimistisk budsjetteres tjenesten i 
balanse. 
 
4440  Diakoni:  
Inntekter: Betaling for torsdagslunsj. Folkehelsemidler til Språkkafeen. 
Utgifter: Bevertning, utgifter til arrangementene.  
 
4450  Kirkemusikk : 
Inntekter: To kirkeoffer. 
Utgifter: Honorar til musikere ved høytidsgudstjenester og arrangementer, instrumenter, 
noter.  
 
4455 Tananger Gospel 
Inntekter: Betaling fra deltakere 
Utgifter: Honorar til pianist, bandleder 
 
4499 Interne finansieringstransaksjoner  
Et budsjettert overskudd i Trosopplæring 4425 på kr. 35 000 settes på fond. 
Hensikten er å bygge opp et fond for å kunne hyre inn ekstra ressurser i trosopplæringen 
samt sikre midler til utdelingsmateriell. 
Tananger menighet felles 4400 setter hvert å av kr. 10000 på Pensjonsfond. Hensikten er å 
ta høyde for framtidige pensjonsforpliktelser. 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til budsjett for Tananger menighet 2020 vedtas. 
 
Vedlegg: 
Budsjett TM 2020 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/014 Tananger menighetsråd 11.02.2020 
 
 
Årsrapport for Tananger menighet 2019 
 
Bakgrunn for saken: 
Årsrapport for Tananger menighet skal legges frem for årsmøtet 22.mars 2020. Rapporten 
legges ut for gjennomsyn på menighetens hjemmeside og på kirketorget to uker før 
årsmøtet. 
 
Saksopplysninger: 
De ulike avdelingene, utvalgene og ansatte har levert sine rapporter som nå er samlet til ett 
dokument. Årsregnskapet for Tananger menighet legges ved når det er klart fra Sola 
Kommune. Menighetens årsstatistikk er vedlagt her. Den har vanlig vis blitt lagt ved 
årsrapporten. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsrapport for Tananger menighet 2019 vedtas med noen redaksjonelle endringer. 
Årsregnskapet for Tananger menighet legges ved når regnskapet er sluttført. 
Årsstatistikk for Tananger menighet inkluderes ikke i rapporten. 
 
Vedlegg: 
ÅRSRAPPORT TANANGER MENIGHET 2019 
Statistikk Tananger menighet 2019 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/015 Tananger menighetsråd 11.02.2020 
 
 
Årsmøte for Tananger menighet 22.03.2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Tananger menighets årsmøte holdes etter gudstjenesten søndag 22. mars 2020. 
Menighetsrådet drøfter årsmøtets form. 
 
Saksopplysninger: 
Årsrapporten legges fram for gjennomsyn to uker før møtet. Saker til møtet kan meldes til 
menighetsrådsleder innen to uker før møtet. Årsrapport og årsregnskap legges fram for 
årsmøtet. Det er ønskelig at alle menighetsrådsmedlemmene deltar.  
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet avvikles i kirkestuen etter en kort kirkekaffe.  
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Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
20/016 Tananger menighetsråd 11.02.2020 
 
 
Tema for strategisamling 28.03.2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Strategisamling for menighetsråd og stab holdes på Ventilene Viste strandhotell 28.03.2020. 
Menighetsrådet har særlig fokus på styrking av barne- og ungdomsarbeidet i sin 
handlingsplan. Ved å styrke dette arbeidet vil familiene knyttes tettere til menigheten. Det er 
naturlig at dette blir hovedtema på strategisamlingen. 
 
Saksopplysninger: 
Det arbeides med å få en ekstern ressursperson som innleder til temaet. 
 
Forslag til vedtak: 
Tema for strategisamlingen 28.03.2020 blir barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. 
Hvordan styrke dette arbeidet, og hvordan knytte familiene tettere til menigheten? 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/017 Tananger menighetsråd 11.02.2020 
 
 
Valg av skisse til forprosjekt for rehabilitering 
 
Bakgrunn for saken: 
Prosjektil har lagt fram en skisse til forprosjekt for rehabilitering av Tmb/SFO der SFO driftes 
fra kaféen. Bakgrunnen for denne skissen er: 
Hvis barnehagen skal drives med samme antall barn som i dag, etter gjeldende regelverk, 
krever det at hele arealet som barnehage og SFO i dag benytter tas i bruk til barnehagedrift.  
Dette stiller krav til innredning av kaféen som flerbruksrom. Menighetsrådet, som er 
oppdragsgiver for prosjektet, skal vedta om Prosjektil skal jobbe videre med denne skissen til 
forprosjekt.  
 
Saksopplysninger: 
Alle brukere av kaféen ble invitert til et orienteringsmøte mandag 3. februar. 
Informasjonen fra Prosjektil ble gitt av Ragnhild Eielsen Wiig, som driver firmaet KULL 
(Kontor for Utvikling Lek og Læring). Kreative løsninger ble presentert. Det ble også klart at 
løsningen betyr et inngrepi kafeens areal. Samtidig blir gangen innlemmes som bruksareal. 
Innspill og synspunkter fra samtlige brukere vil være viktig for valg av løsning.  
 
Eierstyret for Tmb/SFO vil i møte 5. februar komme med en anbefaling til menighetsrådet. 
Viktige kriterier i anbefalingen vil være: 
- Gode løsninger for kafeen som fellesareal 
- Brukernes synspunkter og innspill 
- Anbefalt størrelse på barnehage for å sikre bærekraftig drift i fremtiden 
Eierstyrets anbefaling ettersendes. 
 
Litt om prosessen: 
Tananger menighet har bestilt en mulighetsstudie / forprosjekt av firmaet Prosjektil. 
Dette har en fast, avtalt pris. Nå skal det avgjøres hvilken skisse til forprosjekt vi ønsker at 
Prosjektil skal arbeide videre med og til slutt presentere for oss. Prosjektil vil utarbeide en 
kalkyle over hva denne valgte løsningen vil koste å realisere / bygge. 
På dette tidspunktet må menighetsrådet vurdere om prosjektet er økonomisk mulig å 
gjennomføre. 
 
Videre steg: 
Da dette er en stor og viktig sak for menighetens virksomhet og ikke minst økonomi, vil bli 
aktuelt å innkalle til menighetsmøte vedrørende saken. Et menighetsmøte vil i denne saken 
være et rådgivende organ. 
Det må søkes lån, noe som skal godkjennes av Bispedømmet. 
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En byggekomité som følger rehabiliteringen må opprettes 
Eierstyrets oppgave blir å sikre drift av Tmb/SFO i rehabiliteringsperioden. Noe som 
innbefatter å finne alternative lokaler i perioden. 
 
En viktig refleksjon for menighetsrådet å gjøre nå: 
Hva er vår motivasjon for å drive barnehage og skolefritidsordning?  
Hvilke potensiale ligger i at ca. 100 barn med foreldre er innom kirken vår? 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetsrådet vedtar å følge eierstyrets anbefaling for valg av skisse til forprosjekt. 
 
 


