
 

 
 
 

Innkalling 
 
 

Råd: Tananger menighetsråd 
Møtested: Tananger kirke - Kirkestuen 
Dato: 08.03.2022 
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 ved Leif Ove. 
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Tananger 25.02.2022 
 
 
Bjørg Irene Stallemo 
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Godkjenning av innkalling 
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22/019 Tananger menighetsråd 08.03.2022 

 
 

Godkjenning av referat 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll - Tananger menighetsråd - 08.02.2022 
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22/020 Tananger menighetsråd 08.03.2022 

 
 

Samlesak for meldinger 
 
 
 
 
 
 
 
Underliggende sak: 
1, Referat fra møte i Ungdomsstyret 07.02.2022 
 
 
2, Referat eierstyremøte TmbSFO 15.02.2022 
 
 
3, Budsjettendring Tananger menighet 2022 
 
 
4, Status for rehabilitering av TmbSFO pr. mars 2022 
 
 
5, Dialog omkring godkjenning av lokal grunnordning for gudstjeneste i Solamenighetene 
 
 
6, Midlertidig skillevegg og fukt i murvegg i Kaféen 
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1 Tananger menighetsråd 08.03.2022 

 
 

Referat fra møte i Ungdomsstyret 07.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Side 6 av 19 

 

 

 

  

Arkiv: KF-KF, SOKN-
Tananger sokn, 
ORGADM-020.0, 
KRK VIRK-369.0 

JournalpostID: 22/553 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 21.02.2022 

 

Saksframlegg 
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2 Tananger menighetsråd 08.03.2022 

 
 

Referat eierstyremøte TmbSFO 15.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Referat fra Eierstyremøte 150222 
Årsregnskap per hovedpost datert 16.02.22 
Presentasjon - Eierstyremøte 15.02.22 
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3 Tananger menighetsråd 08.03.2022 

 
 

Budsjettendring Tananger menighet 2022 
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Saksnr.  Råd Møtedato 

4 Tananger menighetsråd 08.03.2022 

 
 

Status for rehabilitering av TmbSFO pr. mars 2022 
 
Bakgrunn for saken: 
Tananger menighet har mottatt Sola kommunes formelle svar på barnehagens godkjenning. 
Barnehagen får beholde godkjent leke og oppholdsareal på 304 m2 etter rehabilitering. 
Detaljer kan leses i vedlagte svarbrev. 
 
På bakgrunn av denne godkjenningen er ny økonomisk kalkyle bestilt fra PBL. Kalkylen er 
mottatt, og vi er i dialog med PBL om forståelsen av denne. 
 
Det er gjenopprettet kontakt med revisor Trygve Nedland i KA. Han vil biså arbeidet med å 
utarbeide et økonomisk bærekraftig prosjekt. 
 
Svein Olav Myklebust vil erstatte Gro Myklebust i gruppen som arbeider med rehabilitering. 
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Godkjenning av utnyttelsesgrad ved rehabilitering 2022 
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Saksnr.  Råd Møtedato 

5 Tananger menighetsråd 08.03.2022 

 
 

Dialog omkring godkjenning av lokal grunnordning for gudstjeneste i 
Solamenighetene 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådene i Sola var utilfreds med biskopens svar på søknadene vedrørende ny lokal 
grunnordning for gudstjeneste. Det har i den forbindelse vært dialog om saken der 
Solaprestene, prosten i Tungenes og biskopen har deltatt. Tracy informerer. 
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
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6 Tananger menighetsråd 08.03.2022 

 
 

Midlertidig skillevegg og fukt i murvegg i Kaféen 
 
Bakgrunn for saken: 
Siden pandemien brøt ut har SFO blitt driftet fra Kaféen i kirken. Barnehage og SFO må 
fremdeles på kort varsel kunne legge om driften fra grønt til rødt nivå. SFO driftes derfor 
fortsatt fra Kaféen.  
Det betyr at SFO har sin garderobaplass i dette lokalet. Midlertidige lettvegger ble satt opp 
for å legge til rette for garderobeplass. Dette viste seg å ikke være solid nok. Det er nå 
snekret en midlertidig skillevegg i lokalet. Andre brukere, som leder for ungdomsklubb og 
tweensklubb, har blitt konferert i prosessen. Man har sammen kommet frem til en god, men 
midlertidig løsning. Kostnadene for arbeidet dekkes av SFO sitt fond. 
 
I forbindelse med arbeidet har det blitt påpekt at ytterveggen av mur trekker fukt. Dette er 
ikke av ny dato, men tilstanden er forverret. Det blir nå satt opp en innervegg med fuktsperre. 
Dette vil hindre fukt og soppdannelse inne i lokalet. 
Planen er å utbedre veggen i forbindelse med rehabilitering av bygget, men det bør snarlig 
foretas en fagkyndig vurdering av murveggens tilstand. 
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
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22/021 Tananger menighetsråd 08.03.2022 

 
 

Regnskap for Tananger menighet 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Sola kommune fører regnskap for Tananger menighet. Menighetsrådet skal godkjenne 
årsregnskapet. Årsregnskapet for Tananger menighetsbarnehage /SFO godkjennes i 
eierstyret. Det bele behandlet i møte 15.02.22. 
Regnskapet følger kommunale regnskapsprinsipper. Regnskapet er ennå ikke ferdigstilt, 
men ettersendes innen menighetsrådets møte. Det kan således forekomme små endringer i 
tallene i forhold til komentarene gitt her. 
 
Saksopplysninger: 
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. 
 
2021 har på mange måter vært et unntaksår. Koronapandemien har medført at gudstjenester 
og arrangementer blitt avlyst eller hatt få deltakere. Dette har påvirket menighetens økonomi. 
 
Vi har hatt en liten nedgang i givertjenesten dette året. Menighetsrådets arbeid for å øke 
givertjenesten har ikke gitt resultater. Det er nå svært lett å tegne seg som giver via VIPPS 
ved å gå inn på www.tanangermenighet.no. Vi går en fremtid i møte der kirken må forberede 
seg på et større økonomisk ansvar. 
Menigheten har 54 givere som står for 415 550 fordelt slik:  
Ungdomsarbeid         330 501  
Trosopplæring            43 200 
Søndagsskole              3 000 
Menigheten generelt  23 450 
 
Tjenestene som sorterer under Barne- og ungdomsarbeid søker og får tildelt driftsmidler fra 
Sola kommune samt frifondsmidler. Dette sikrer god drift. Overordnet sett har Tananger 
menighet en sunn og solid økonomi. 
 

http://www.tanangermenighet.no/
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Når alle avdelingene er lagt sammen er resultetet: 
Menigheten har et driftoverskudd på:               kr      48 978 kr    
Barnehagen/SFO har et driftsoverskudd på :   kr 1 601 839 kr 
Samlet driftsoverskudd:                                kr 1 650 817 kr 
           
Noen kommentarer til de enkelte tjenestene/avdelingene: 
 
4400 Fellesutgifter/inntekter i menigheten: + 9 515 kr  
Inntekter-felles: Intern husleie fra SFO ( 145000), utleie til ulike typer samvær (15 000), 
inntekter fra basar (34 000), kirkeoffer (24 000),  givertjeneste (23000) samt renter av 
bankinnskudd (104 000) utgjør de viktigste inntektene.  
 
Utgifter – felles:  
Lønn til 20% sekretærstilling (112 000), strømutgifter er ny utgiftspost (49 000) inventar, utsyr 
i hovedsak teknikk og vedlikehold ( 75 000), arrangementer og bevertning (65 000) er blant 
hovedpostene.  
           
4410  Konfirmantarbeidet :  + 10 257 kr. (Nytt: Eget fond) 
Inntekter: konfirmantkontingent. Kontingent deles høst/vår med kr.900,- pr. semester. 
Vårkontingenten ble droppet siden leir ikke kunne gjennomføres. Alternativt opplegg var ble 
gjennomført til lavkost. Halvparten av høstkontingenten kom for sent inn til å bli registrert i 
regnskapet.  
 
4421  Søndagsskolen: + 9 977 kr (Eget fond) 
Inntekter: Givertjeneste, frifondsmidler og driftsstøtte fra Sola kommune. 
Utgifter: Undervisningsmateriell. Utgifter til kurs, arrangementer og utstyr har vært lavere enn 
budsjettert pga koronapandemien. 
 
4425  Trosopplæring : +17 92 kr(Eget fond) 
Inntekter: Givertjeneste og kirkeoffer. Tildeling av midler til prosjektet Tro i hjemmet (91 000) 
var ikke budsjettert. Inntektene fra kirkeoffer ble mindre enn budsjettert hovedsakelig grunnet 
korona. 
Utgifter: Utdelingsmateriell samt lønn, kurs og materiell til prosjektet Tro i hjemmet. 
Prosjektet fullføres i 2022 mens midlene ble tildet i 2021. Dette forklarer noe av 
underforbruket. 
 
4432 Tananger menighetsbarnehage: + 937 825 kr (Eget fond) 
Inntekter: Kommunalt tilskudd, refusjoner og brukerbetaling har vært noe høyere enn 
budsjettert pga flere barn, okte satser og koronatilskudd. 
Utgifter: Lønnskostnadene er største utgiftspost, og er som budsjettert. 
Sykefravær har blitt dekket inn med vikarer som har lavere lønn enn fast ansatte.  
Totalt sett forklarer dette underforbruket. 
 
 
4433 SFO: + 507 007 kr (Eget fond) 
Inntekter: Foreldrebetaling er høyere enn budsjettert pga flere barn. Midler til styrket 
bemanning ble tildelt ila året.Tildeling av korona midler kr. 91000,- var ikke budsjettert. 
Midlene vil brukest på Veksthus prosjekt kommende år. 
Utgifter: Lønnskostnadene er største utgiftspost. Personalet er tilpasset behovet i forhold til 
antall barn og koronasituasjonen.  
Totalt sett forklarer dette underforbruket. 
 
4434  Ungdomsarbeider:  - 4 153 kr 
Inntekter: Givertjeneste (kr.330 000) tre kirkeoffer (kr.26 500) annet tilskudd (kr. 4000,-) 
Utgifter: Ungdomsleder i 60% stilling. (kr. 346 802) 
Givertjenesten deker ikke lønnskostnadene. Tre gode kirkeoffer gjør at overforbruket ikke er 
svært stort. 



Side 13 av 19 

 

 
4436  Jesha : + 17 042 (Eget fond) 
Inntekter: Driftsstøtte fra Sola kommunen, frifondsmidler, inngangspenger, kiosksalg. 
Utgifter: Bevertning, inventar og utstyr. Arrangementskostnader og kursutgifter  har vært 
lavere enn budsjettert pga koronapandemien. Dette forklarer er underforbruk. 
 
4439 Åpen barnehage: + 157 007 kr 
Inntekter: Kommunalt tilskudd basert på antall barn pr. 2020. dette gav et stabilt tilskudd 
tross koronarestriksjoner og få brukere. (Vanligvis er tilskudd beregnet på antall brukere.) 
Tilskuddet var høyere enn budsjettert. 
Utgifter: Lønnskostnader er største utgiftspost og var noe lavere enn budsjettert. 
Driftsutgiftene var lave pga lav aktivitet. Dette forklarer underforbruket. 
 
4440  Diakoni: + 5 777 kr  
Inntekter: Betaling for torsdagslunsj.  
Utgifter: Bevertning, utgifter til arrangementene Torsdagslunsj og Språkkaféen. 
Språkkafeen har hat liten aktivitet dette året. En del av bevertningen har blitt ført på 4400. 
Dette forklarer et underforbruk . 
 
4450  Kirkemusikk : - 15 950 kr 
Inntekter: Begge kirkeofferne glapp pga koronapandemien og avlyste gudstjenester. 
Utgifter: Honorar til musikere ved høytidsgudstjeneste. Dette forklarer et overforbruk. 
 
4452  Barnekoret:  + 4 392 kr (Eget fond) 
Inntekter: Driftsstøtte fra Sola kommune, frifondsmidler. 
Utgifter: Ressursmateriell og utstyr. Pandemien har begrenset korets aktivitet. 
 
4455 Tananger Gospel:  - 10 451 kr  (Eget fond) 
Inntekter: Betaling fra deltakere 
Utgifter: Honorar til pianist, bandleder. Medlemsbetalingen dekker ikke honorarutgiftene. 
Driften har vært uforutsigbar under pandemien. Det forklarer overforbruket. 
 
4461  Ungdomsklubb + 5 480 kr (Eget fond) 
Inntekter: Driftsstøtte fra Sola kommune. Frifondsmidler, betaling fra deltakere, kiosksalg.  
Utgifter: Bevertning, Followme lederkurs, leir, utstyr og inventar. 
 
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 var ikke gjort da regnskapsrapporten ble skrevet ut. 
 
Denne kommentaren er skrevet før regnskapet er endelig avsluttet. 
Mindte endringer vil forekomme i forhold til endelig fullført regnskap. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Regnskap for Tananger menighet 2021 godkjennes under forutsetning av at revisor ikke har 
innvendinger til regnskapet. 
 
 
Vedlegg: 
Regnskapsrapport TM 2021 pr. 22.02.22 enkel 
Regnskapsrapport TM 2021 pr.22.02.22 detaljer 
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22/022 Tananger menighetsråd 08.03.2022 

 
 

Tanangerdagene: Stand i havnen lørdag 11. juni 
 
Bakgrunn for saken: 
Tananger menighet stiller med stand i Havnen på Tanangerdagen lørdag 11. juni. 
AU foreslår at to fra menighetsrådet tar ansvar for å forberede standen. Rådsmedlemmene 
tenker på forhånd over om dette er en oppgave de ønsker. Det forutsettes at 
menighetsrådets medlemmer deltar på selve dagen eller finner en vikar dersom en er 
forhindret. 
 
Saksopplysninger: 
Menigheten tildeles en plass på ca. 3x3 meter. 
Det er ønskelig med en aktivitet som kan trekke folk til standen. 
Frivillighetens år anbefaler å sette fokus på frivillighet denne dagen. 
 
 
Forslag til vedtak: 
«Skriv her» 
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22/023 Tananger menighetsråd 08.03.2022 

 
 

Frivillighetens år: Markering av Vår Dag 12. juni 
 
Bakgrunn for saken: 
Den norske kirke har bestemt 12. juni som Vår Dag i Frivillighetens år 2022. Tananger 
menighetsråd har vedtatt friluftsgudstjeneste på Jåsund, med aktiviteter og grilling etter 
gudstjenesten som sin markering. 
 
AU foreslår at en ellet to representanter fra rådet deltar i planleggingen av markeringen av 
frivillighetens dag etter gudstjenesten. Rådsmedlemmene tenker på forhånd gjennom om 
dette er enoppgave de ønsker. 
 
 
Saksopplysninger: 
Det blir utarbeidet ressursmateriell fra Kirkerådet både i forhold til gudstjenesten og 
markering av Vår Dag. 
Gudstjenesten blir også markering av skaperverkets dag. 
 
Frivillighetensår.no har ressursmateriell. 
Det er mulig å søke Sola kommune om tilskudd. 
 
 
Forslag til vedtak: 
«Skriv her» 
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22/024 Tananger menighetsråd 08.03.2022 

 
 

Ny dato for basar 2022 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådet vedtok dato for basar lørdag 22. oktober. Det viser seg at kirken allerede er 
booket til vielse denne datoen. Basaren må derfor forskyves, og AU foreslår ny dato lørdag 
5. november. 
 
Menighetsrådet danner arbeidsgruppe for basaren. Ett medlem fra rådet deltar i 
arbeidsgruppen. Rådsmedlemmende tenker på forhånd gjennom om dette er en oppgave de 
ønsker.  
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Basaren forskyves til lørdag 5. november. 
 
 
 
  



Side 17 av 19 

 

 

 

  

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

JournalpostID: 22/588 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 24.02.2022 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Råd Møtedato 

22/004 Tananger menighetsråd 08.03.2022 

 
 

Rekruttering av medlemmer til misjonsgruppen 
 
Bakgrunn for saken: 
Misjonsgruppen ber om menighetsrådets hjelp til å rekruttere medlemmer til gruppen. 
Menighetsrådets medlemmer kommer med forslag til kandidater på møtet. Navn på aktuelle 
kandidater meldes til misjonsgruppen.  
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
«Skriv her» 
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22/005 Tananger menighetsråd 08.03.2022 

 
 

Trosopplæringsarbeid ved sykemeldt ansatt 
 
Bakgrunn for saken: 
Trosopplærer i Tananger menighet har dessverre vært sykemeldt en tid og er ikke tilbake i 
jobb. Dette medfører utfordringer ved å få gjennomført planlagte tiltak. Menighetsrådet 
drøfter situasjonen. 
 
 
Saksopplysninger: 
Planlagte tiltak for våren:  
Skattejakt for 5.klasse (Vikarer er på plass), 
Lys levende for 6. klasse med forovernatting i kirken 
Dåpsskole for 6. åringer 
 
Oversikt over trosopplæringstiltak finner dere her: 
https://www.tanangermenighet.no/skattejakt/ 
 
 
Forslag til vedtak: 
«Skriv her» 
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22/006 Tananger menighetsråd 08.03.2022 

 
 

Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 


