
              
   
 
Møtedato: 27.04.2017 Møtetid: 18:00  Møtested: Hjemme hos Hanne 
 
Tilstede:  
Medlemmer: Sølvi Vigesdal, Oddmund Nordgård, Oddny Bilstad, Ingrid Løtveit, Geir 

Mykletun, Dorthe Tronstad, Günther Theiss, Runar Lien, Per Andreas Harestad, Tommy 

Volden.  Fravær: Birger Lindtjørn   Referent: Hanne Bolstad 

 
Sak 24/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes, med endring i sak 27/17; legge til vedtak om 

målformuleringer, i tillegg til tiltaksformuleringer. 
 

Sak 25/17 Godkjenning av forrige møtebok 
Vedtak: Møtebok godkjennes, med endring i medlemmer tilstede; Oddny Bilstad var tilstede 

i forrige menighetsrådsmøte. 

 

Informasjonssaker:  

a) Dagens situasjon.  

b) Økonomirapport.  

c) Ganddalen og Julebygda menighetsutvalg.  

d) Fellesrådet.  

 

Sak 26/17 Frivillighet i Sandneskirkene 
Menighetsrådet diskuterer spørsmål tilsendt fra gruppen som fokuserer på frivillighet i 

fellesrådets prosjekt om samarbeid i Sandneskirkene. Svarene sendes fellesrådet. 

 

Sak 27/17 Strategiarbeid 

Vedtak: Menighetsrådet vedtok mål og tiltak innen satsningsområdet «Tjeneste». 

Mål - Tjeneste 
ORGANISERING: 
Alle som har eller ønsker en frivillig tjeneste i Gand skal få tydelige oppgaver tilpasset ønsker, evner og 
arbeidskapasitet, på en slik måte at de frivillige ressursene utnyttes så effektivt som mulig. 

OPPFØLGING: 
Hver person som har en frivillig tjeneste i Gand skal bli sett, tatt på alvor og ivaretatt. 

 

Tiltak - Tjeneste 
ORGANISERING:  
- Ha frivillige som (sektor)ledere i de ulike tjenestegruppene. En i stab som kontaktperson. 
- Organisere de frivillige i en elektronisk database (i samråd med Fellesrådets satsning på frivillighet). 

OPPFØLGING:  
- Lederkurs / Lederutrustning. 
- En fast kontaktperson (fadder) for hver frivillige medarbeider. 

 

Representanter for Ganddalen og Julebygda tar disse med til menighetsutvalgene. Disse står 

fritt i forhold til om de vil anvende formuleringene. 

 

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd 



Sak 28/17 Besøk fra Julebygda Menighetskomite 
Komiteen i Julebygda besøkte menighetsrådet, og fortalte om strategi, status og planer for 

fremtiden. Tilstede var kapellan Kristine Kristiansen, Margunn Håland og Ingrid Løtveit. 

 

 
Sak 29/17 Økonomiplan og ønsket vedlikehold 
Menighetsrådet diskuterte forslag til økonomiplan og ønsket vedlikehold/prosjekt sendt til oss 

fra fellesrådet. Følgende forslag fra menighetsrådet sendes tilbake til fellesrådet: 

Økonomiplan; ønskeliste til kommunen:  

- MR støtter kirkevergens forslag til økonomiplan 

Ønsket vedlikehold/prosjekt i kirkene; ønskeliste til fellesrådet:  

- Reparasjon av lekkasje i vinduene i kirketårnet, som fører til vann på gulv utenfor sakristi.  

- Reparasjon av defekte lamper i svalgangene utenfor kirken. 

- Utbedring av toalett i Julebygda; bytte vinduer og utbedre ventilasjonsproblem. 

- Utbedre hovedkjøkkenet. Dårlig utforming/løsninger og en del slitasje.  

- Pusse slitt gulv i menighetssalene. 

 

 

Sak 30/17 Økonomien til Menighetsrådet. 

 Endring av utleiepriser: 
Vedtak: Menighetsrådet endrer utleiepriser, fra 1300kr til ulike priser for de tre rommene 

som leies ut. Nye priser blir gjeldende fra august 2017. 
- Utleie av menighetssal: 3000,- 

- Utleie av kirkestua: 2000,- 

- Utleie av ungdomssal: 2000,- 

- Utleie til ansatte; 300,- 

- Utleie til org./lag tilknyttet menigheten, samt viktige samarbeidspartnere som skolen og 

skolekorpset; gratis. 

- Inkludert i prisen er tilgang til lokalet dagen før, utvask, samt bruk av kjøkken og dekketøy.  

- Prisene forutsetter tilbakelevering i ryddet og rengjort stand.  

 

 Øke givertjeneste: 
Vedtak: Menighetsrådet skal gå i gang med ulike tiltak for å øke givertjenesten; 

- Egen brosjyre som konkretiserer hva givertjenesten går til. 

- Utvide info-stand ved inngangen, der en godt synlig plakat gir info om givertjenesten. 

- Oppfordre til at faste givere øker sin gave hvert år, i tråd med konsumprisindeks. 

- Gudstjenester med fokus på givertjenesten. 

Merk: forslagene fra økonomiutvalget var flere enn de representert i møteboken. 

 

 

Oddmund Nordgård, Menighetsrådsleder                                 Hanne Bolstad, Daglig leder 


