
               
  
 
Møtedato: 31.01.2019  Møtetid: 18:00   Møtested: Undervisningsrom 

 
Tilstede: Oddny Bilstad, Dorthe Tronstad, Geir Mykletun, Sølvi Vigesdal, Per Andreas Harestad, 

Tommy Volden, Arve Oftedal.    

Fravær: Birger Lindtjørn, Svein Oddvar Netland.    Referent: Hanne Bolstad 

 
Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

Sak 02/19 Godkjenning av forrige møtebok 

Vedtak: Møtebok godkjennes. 

 

Informasjons- og debattsaker:  

a) Dagens situasjon. Hanne informerte 

b) Julebygda og Ganddalen menighet. Sølvi og Hanne/Astrid informerte 

c) Fellesrådet. Ingenting nytt. 

d) Samarbeid 2020. Ingenting nytt. 

e) Strategiarbeid fremdrift. Astrid informerte om bibelsamlinger i vår-19 

f) Disposisjonsfond for Gand menighetsråd. Venter på informasjon fra regnskapsfører. 

g) Givertjeneste. Ny runde i givertjenestekampanjen i februar/mars. Søyle henges i gangen. 

h) Eventuelt:  
- Valg 2019 – send navneforslag til Tommy Volden/Elin Gjerde Skoge/Birger Lindtjørn. Oddny informerte. 

- Fordeling av ressurser mellom Ganddalen og Gand. Geir innledet. Med dette som utgangspunkt ber MR om 

at det lages en utredning/sak som redegjør for hvilke prinsipper for ressursfordeling mellom Gand menighet 

og «nye Ganddalen menighet» som ble lagt til grunn ved etableringen av Ganddalen menighetsutvalg. I 

tillegg ønsker MR i samme sak å få en redegjørelse for hvordan denne ressursfordelingen er i dag sammen 

med en vurdering om dagens situasjon bør justeres. Sak opprettes senere i vår.  
 

Info fra AU:  

Ganddalen menighet inviteres til neste møte 7.mars, da de ikke kunne komme nå i januar.  

 

Sak 03/19 Godkjenning av Årsmeldingen 2018 

Vedtak: Årsmeldingen for 2018 godkjennes, med endringer som kom opp i møtet.  

 

Sak 04/19 Budsjett for 2019  

Vedtak: Budsjettet for 2019 godkjennes, med endringer som kom opp i møtet.  

 

Sak 05/19 Invitere nye til menigheten (tidligere sak 43/18) 

Vedtak: Informasjons-flyers godkjennes. Gjennomføringsplan: Flyers leveres på dørene i nye 

byggefelt; dør-til-dør-aksjon mars-19. Levere flyers med menighetsblad nr.2 Sandved/Stangeland, 

og til alle som er med på TOL-tiltak. Inspirasjonssamlinger for kirkevertene. Prestene oppfordrer 

menigheten til å hilse på hverandre under gudstjenester. Legge nye flyers i våpenhuset i feb-19. 

 

Sak 06/19 Besøk fra diakoni 

Diakon Magne Bjåstad informerte om status og fremtidsplaner for diakonien i Gand. 

 

Sak 07/19 Fratredelse fra Menighetsrådet 

Vedtak: Oddmund Nordgård og Runar Lien trer ut av Menighetsrådet. Varamedlemmene Tommy 

Volden og Arve Oftedal trer inn som faste medlem. Hanne oppdaterer Brønnøysundsregisteret. 

 

Oddny Bilstad     Hanne Bolstad 

Menighetsrådsleder    Daglig leder 

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd 


