
 

 
 
 

Innkalling 
 
 

Råd: Tananger menighetsråd 
Møtested: Tananger kirke, Sakristiet 
Dato: 19.10.2021 
Tid: Kl. 18:30 – 21:30 

 
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: Sondre 
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Tananger, 11.10.2021 
 
 
Gro Mæland Myklebust 
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Saksnr.  Råd Møtedato 

21/064 Tananger menighetsråd 19.10.2021 

 
 

Godkjenning av innkalling 
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Saksnr.  Råd Møtedato 

21/065 Tananger menighetsråd 19.10.2021 

 
 

Godkjenning av referat 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll - Tananger menighetsråd - 21.09.2021 
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Saksnr.  Råd Møtedato 

21/066 Tananger menighetsråd 19.10.2021 

 
 

Samlesak for meldinger 
 
 
 
 
 
 
 
Underliggende sak: 
1, Oppfølging av handlingsplan: Givertjeneste og tiltak på Jåsund 
 
 
2, Tilsagn om kompensasjonsmidler til SFO 
 
 
3, Status for rehabilitering av TmbSFO pr. oktober 2021 
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Saksnr.  Råd Møtedato 

1 Tananger menighetsråd 19.10.2021 

 
 

Oppfølging av handlingsplan: Givertjeneste og tiltak på Jåsund 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Arbeid med givertjenesten har ikke medført god respons. 
Ny brosjyre er delt ut, fast givertjeneste på VIPPS er etablert og informasjon er jevnlig 
gjentatt i Siste Nytt. 
Planen videre er å lage en film med humoristisk snert. Den skal benyttes på gudstjenester og 
Facebook. Statister til film søkes blant menighetsrådets medlemmer.  
Brosjyrer skal deles ut/legges tilgjengelig i gudstjenester. 
 
Tiltak på Jåsund utsettes til tidlig høst 2022. 
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Informasjon tas til etterretning. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 

2 Tananger menighetsråd 19.10.2021 

 
 

Tilsagn om kompensasjonsmidler til SFO 
 
Bakgrunn for saken: 
Da Sola kommune informaerte om mulighet til å søke om kompensasjonsmidler i forbindelse 
med korona, ble det sent inn søknad på vegne av SFO. 
Tananger menighets SFO har fått tilsagn om kr. 150 000. 
Søknad og tilsagnsbrev er vedlagt. 
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
«Skriv her» 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om kompensasjonsmidler fra Tananger menighet vedr. SFO 
Søknad om kompensasjonsmidler fra Tananger menighets SFO 
Tilsagnsbrev: Kompensasjonsmidler til Tananger menighets SFO 
Tilsagn Tananger menighets SFO 280921 
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Saksnr.  Råd Møtedato 

3 Tananger menighetsråd 19.10.2021 

 
 

Status for rehabilitering av TmbSFO pr. oktober 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Ressursgruppen for rehabilitering av TmbSFO har avventet svar vedrørende barnehagens 
godkjenning siden møte med Sola kommune 19. oktober 2020. 
Kommunen sendte saken via statsforvalteren til utdanningsdirektoreat for avklaring. Etter 
gjentatte purringer ble svarbrev mottatt 5. oktober 2021.  
Det er ikke entydig hvilke konsekvenser svarbrevet har for vår godkjenning. Daglig leder tar 
kontakt med PBL for bistand til forståelse av svarbrevet. Deretter vil det bli et møte med 
barnehagemyndighetene i kommunen. 
 
Ressursgruppen for rehabilitering hadde møte 4. oktober. (Dagen før svarbrev ble mottatt.) 
Ressurgruppen finner det nødvendig å innhente en ny og rimeligere mulighetsstudie for 
rehabilitering av Tmb/SFO,  uavhengig av hvilket svar U.dir.gir.   
Begrunnelsen er i hovedsak at prosjektet slik det foreligger blir for kostbart. Nærmere 
begrunnelse er å lese i notet fra gruppens møte. 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
211004 MØTE I RESSURSGRUPPEN FOR REHABILITERING AV TMB 
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Saksnr.  Råd Møtedato 

21/067 Tananger menighetsråd 19.10.2021 

 
 

Åpningsfest 25.11.2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetene i Den norske kirke er tildelt midler for å fremme og feire frivillighetsarbeidet 
etter koronapandemien.  
Tananger menighet har booket Ryfylke livsgnist ved Tor Øyvind Skeiseid m/musiker til 
underholdning på en åpningsfest 25.11.2021.  
Underholdningen vil være designet for Tananger menighet med innslag av tidligere program 
laget av Ryfylke livsgnist. Det blir underholdning med humor og snert, og samtidig litt dybde. 
 
Menighetsrådet vedtar om kvelden skal inneholde andre elementer og om det skal være 
servering. Ansvarsforhold avklares. 
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
«Skriv her» 
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Saksnr.  Råd Møtedato 

21/068 Tananger menighetsråd 19.10.2021 

 
 

Basar 6. november 2021: Underholdning og gevinster 
 
Bakgrunn for saken: 
Basarkomiteen er godt i gang med planlegging av basar 6. november. 
Sigbjørn Pedersen, alias Zigmaniac, er hyret inn til å ha bibelshow på basaren. 
Frivillighetsmidlene benyttes til å dekke dette. 
 
Komiteen utfordrer meighetsrådet til å bidra med gevinster, gjerne å gå sammen om noen litt 
fine gevinster. 
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Daglig leder melder fra til basarkomiteen om hva menighetsrådet ønsker å bidra med. 
 
 
 
  



Side 10 av 17 

 

 

 

  

Arkiv: KF-KF, KRK VIRK-
360.0, SOKN-
Tananger sokn 

JournalpostID: 21/2249 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 08.10.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

21/069 Tananger menighetsråd 19.10.2021 

 
 

Menighetsweekend 2022 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådet ønsket oversikt over tilgjengelige leirsteder for menighetsweekend enten 
januar/februar 2022 eller september 2022. 
 
Svar fra forespørslene legges fram i møtet. 
 
Menighetsrådet vedtar om det skal arrangeres weekend i 2022 og tidspunkt for denne. 
 
Dersom menighetsrådet vedtar å arrangere weekend, må det nedsettes en komite for leiren. 
 
 
Saksopplysninger: 
Disse leirstedene er forespurt for september 2022: Horve, Holmavaten, Vaulali 
Disse leirstedene er forespurt for januar/februar 2022: Omlid, Frikvarteret, Tonstadli. 
 
 
Forslag til vedtak: 
«Skriv her» 
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Saksnr.  Råd Møtedato 

21/070 Tananger menighetsråd 19.10.2021 

 
 

Søkere til stilling som musikalsk leder i Tananger menighet. 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Søknadsfrist for utlyst stilling som musikalsk leder i Tananger menighet er 18. oktober 2021. 
Søkerlisten vil altså være klar dagen før menighetsrådsmøtet.  
Listen over søkere blir lagt frem i møtet. Menighetsrådet gir sin uttalelse om hvem som 
ønskes innkalt til intervju eventuelt om menighetsrådet foretrekker en ny utlysning på 
grunnlag av søkerlisten. 
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
«Skriv her» 
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Saksnr.  Råd Møtedato 

21/071 Tananger menighetsråd 19.10.2021 

 

Budsjettoppfølging Tananger menighet januar - september 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
I følge økonomiforskriften og Tananger menighets økonomireglement, skal menighetsrådet 
minst en gang i året behandle regnskapsrapport og ha en oppfølging av budsjettet. 
Menighetsrådet kan ut over dette minimumskravet bestemme hyppigheten av slik 
rapportering. AU finner det fornuftig å gi en rapportering nå. 
 
Saksopplysninger: 
To regnskapsrapporter er vedlagt. Den enkleste viser samlet inntekter/utgifter for hver 
tjeneste. Den andre viser detaljer for hver tjeneste i regnskapet. Økonomirapporten gjelder 
januar til 10. oktober 2021. I praksis er transaksjoner for september måned så godt som ført i 
regnsakpet. Menighetsbarnehagen, SFO og Åpen barnehage er ikke med i rapporten. 
Budsjettoppfølging fra disse avdelingene gis til eierstyret. 
 
Rapporten viser et driftsoverskudd på 104 898 kr i forhold til det periodiserte budsjettet. 
Her gis en kommentar til de ulike tjenestene: 
 
4400: Fellesutgifter  
INN: Av de største inntekstskildene er intern husleie fra SFO nå overført. Inntekter fra basar 
kommer først i november. Givertjenesten er noe lavere enn budsjettert. Det er svikt i 
offerinntektene og husleieinntektene pga koronapandemien. Kun ett offer gjenstår. Det er tatt 
opp, men ikke ført i regnskap. 
 
UT: Det er et mindre forbruk på servering, arrangementer, utstyr/inventar enn budsjettert. 
Avvikene skyldes i hovedsak koronasituasjonen.  
Det er et overforbruk på posten vedlikehold av bygg. Dette gjelder rigging i forbindelse med 
skifte av vinduer i kaféen. 
Utgiftene til støm og brensel gjelder første halvår og vil bli vesentlig høyere enn budsjetterte. 
(Menighetens andel av utgiftene.) 
Til info:Refusjon til fellesrådet gjelder lønn til sekretær i 20%.  
 
4410 Konfirmantarbeidet  
INN: Konfirmantkontingenten er splittet i vår- og høstinnbetaling. Vårkontingenen falt bort 
grunnet avlyste arrangement. Høstkontingenten for nytt kull er ikke innkrevd ennå. 
UT: Innkjøp av materiell til kommende kull er ikke ført i regnsksapet ennå. 
 
4421 Søndagsskolen  
INN: Driftstilskudd fra kommunen er mottatt.  Frifondsmidler er ennå ikke mottatt. 
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Søndagsskolen har en liten givertjeneste. Refusjon for avlyst kurs i 2020 er ført dette året. 
UT: Sprell levende og søndagsskoleblad. Arrangement: Søndagsskolens dag i Kongeparken. 
 
4425 Trosopplæring  
INN: Givertjeneste, offer og prosjektmidler til «Hjemmet som arena for trosopplæring» . 
Prosjektmidlene på 92 000 kr var ikke budsjettert. Alle offer er tatt opp og regnskapsført. 
UT: Utdelingsmateriell til trosopplæring i hjemmet.  
Prosjektmidlene dekker 15% stilling av trosopplærer, som prosjektleder, ut året. (Se refusjon 
til fellesrådet.) Prosjektmidlene forsvarer et et større forbruk på materiell, kurs og lønn. 
Budsjettendring bør derfor gjøres. 
 
4434 Ungdomsarbeid  
Denne tjenesten utgjør kun lønn til ungdomsarbeider. (Se refusjon til fellesrådet).  
Givertjenesten dekker ikke lønnsutgiftene. Uten økning i givertjeneste mangler vi på årsbasis 
ca. 40 000kr. To offer skal dekker noe av gapet. Begge offer er tatt opp og ført. 
Givertjenesten tom. oktober er ført i regnskapet. Lønn derimot er ført tom. august. Utgiftene 
henger etter med vel 60 000 kr. Det forklarer «underforbruket» på 54 738 kr i rapporten. 
 
4436 Jesha  
INN: Driftstilskudd fra kommunen er mottatt. Frifondsmidler gjennom Acta er ikke mottatt 
ennå. UT: Utstyr; Airtrack. Aktiviteten har nettopp startet etter koronapause. 
 
4440 Diakoni  
Torsdagslunsj, språkkafe og kirkemiddager føres her. Aktivitetene har nettopp startet etter 
koronapause. 
 
4450 Kirkemusikk  
INN: To kirkeoffer. Ett offer falt bort grunnet messefall. Neste er på Vi synger julen inn. 
UT: Utgiftene gjelder honorar til musikere som trompetister til høytidsgudstjenester. 
 
4452 Tananger Barnekor  
INN: Driftstilskudd fra kommunen er mottatt. Frifondsmidler er ikke mottatt ennå.  
UT: Undervisningsmateriell og utstyr. ( Bestilt i 2020 er ført dette året.)  
Aktivitet har nettopp startet opp etter koronapause. 
 
4455 Tananger Gospel. Aktivitet har nettopp startet etter koronapause. 
Budsjetterte inntekter er betaling fra kormedlemmer. Budsjetterte utgifter er honorar til 
bandleder og dirigent.  
 
4461 Ungdomsklubb  
INN: Driftsmidler fra kommunen er mottatt. Frifondsmidler gjennom Acta er mottatt, men ikke 
regnskapsført ennå. 
UT: Enter (tidl. ESC) har hatt svært lav aktivitet som har generert få utgifter. Aktivitetr i gang 
nå. Followme har hatt aktivitet gjennom året, men de kostnadskrevende samlingene er ikke 
fakturert ennå. 
Utstyr: Airtrack. 
 
4499 Interne finansieringstransaksjoner 
Dette gjelder avsetning til fremtidig pensjonsfond. Barnehagen og SFO sin avsetning på 
kr.40 000 kommer også frem på denne posten. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Budsjettoppfølging januar – september 2021 tas til orientering. På grunn av lav aktivitet i 
menigheten, lave utgifter samt sviktende inntekter, vil det bli aktuelt å gjøre 
budsjettendringer. Daglig leder gjør nødvendige budsjettendringer i samråd med AU i løpet 
av november. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 

21/017 Tananger menighetsråd 19.10.2021 

 
 

Arbeid med plan for diakoni i Tananger menighet 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Arbeidsgruppen som er satt ned for å revidere menighetens plan for diakoni har hatt sitt 
første møte. Notat fra møtet er vedlagt. For at arbeidet skal være godt forankret i 
menighetsrådet og for å kunne få med innspill fra rådet i prosessen, er det ønskelig at alle 
gjør seg kjent med Plan for diakoni for Den Norske kirke, reidert utgave 2020. 
 
Menighetsrådet vil vi drøfte og komme med innspill på noen av spørsmålene som stilles i 
planen. 
 
Saksopplysninger: 
 
Visjon for Den norske kirkes diakonale tjeneste er:  
Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. 
 
Planen har fire fokusområder: 
Nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket, kamp for rettferdighet. 
 
Ved å benytte metoden SE – BEDØMME – HANDLE kan en god plan for diakoni legges. 
 
Her er noen utvalgte spørsmål som menighetsrådet utfordres til å reflektere over: 
 
Hvordan kan vårt arbeid preges av nestekjærlighet? På hvilken måte kan vi oppmuntre 
hverandre til å vise nestekjærlighet? 
 
Hvem mangler fellesskap, hvem faller utenfor i vårt lokalmiljø? 
 
Hvordan kan vi løfte frem alternativer til forbrukersamfunnets idealer og livsstil? 
 
Hvordan kan vi bidra til å bekjempe fattigdom og menneskerettighetsbrudd andre steder i 
verden, eller i vårt eget land? 
 
Hvem har engasjement for hva i vår meighet? Hvordan kan flere inkluderes? 
 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetsrådet drøftet spørsmålene vedrørende diakoni.. Momenter ble notert og tas til 
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arbeidsgruppen som jobber med revisjon av diakoniplanen for Tananger menighet. 
 
 
Vedlegg: 
Møte (1) i arbeidsgruppen vedr. revisjon av diakoniplan 2021 
plan-for-diakoni_rev2020 (1) 
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Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 


