
              
   
 
Møtedato: 24.11.2016 Møtetid: 19:00  Møtested: Gand kirke 
 
Tilstede:  
Medlemmer: Oddmund Nordgård, Oddny Bilstad, Birger Lindtjørn, Runar Lien, Geir 

Mykletun og Günther Theiss. 

Fravær: Sølvi Vigesdal, Ingrid Løtveit 

Varamedlemmer: Per Andreas Harestad, Tommy Volden og Arve Oftedal. 

Referent: Hanne Bolstad 

 
Sak 60/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Innkallinger sendes også til varamedlemmer. 

 

Sak 61/16 Godkjenning av forrige møtebok 
Vedlegg: Møtebok fra 20.oktober 2016 

Vedtak: Møtebok godkjennes. Møtebok sendes også til varamedlemmer. 

 

Informasjonssaker:  

a) Dagens situasjon. Hanne informerte 

b) Fellesrådet. Geir informerte 

c) Ganddalen menighetsutvalg og Julebygda menighetsutvalg.  

Representantene fra utvalgene informerte 

d) Kateketstillingen Unntatt offentligheten. 

e) Trosopplæringsutvalget.  Dorthe informerte om inspirasjonssamling i Gand, onsdag 

15.mars der frivillige medarbeidere i trosopplæringen i alle menigheter i Sandnes 

inviteres. 

 
Sak 62/16 Resultatrapport januar-september 2016 
Vedtak: Resultatrapporten tas til etterretning. 

 
 
Sak 63/16 Menighetsundersøkelsen 
Vedtak: Resultatet fra menighetsundersøkelsen tas til etterretning. Rådet velger å fokusere på 

de to områdene "Engasjert trosliv" og "Nådegavebasert tjeneste" i det videre arbeidet med 

valg av satsningsområder, siden de var våre svakeste områder i undersøkelsen og overlappet 

med forslag til satsningsområder i sak 5/16. 

 

 

Sak 64/16 Konstituering av Menighetsrådet 
Vedtak: Menighetsrådet velger leder og nestleder for 2017. 

Leder: Oddmund Nordgård fortsetter.  

Nestleder: Oddny Bilstad trekker seg. Sølvi Vigesdal velges som ny nestleder. 

  

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd 



Sak 65/16 Mandat for jubileumsbok 
Vedtak: Olaf Myklatun gis følgende mandat: Menighetsrådet ber Olaf Myklatun om å initiere 

og lede arbeidet med bokprosjektet, og være ansvarlig for aktivitetene i denne forbindelse. I 

denne omgang startes innsamlingen av informasjon/grunnlagsmateriale.  Rådet ber om en kort 

rapport fra arbeidet, samt forslag til endelig utforming og eventuell utgivelse av materiale, 

innen utgangen av 2017. Det forutsettes at prosjektet ikke belaster menighetsrådets økonomi 

og at stabsressurser begrenser seg til hjelp med tilgang til menighetens elektroniske og fysiske 

dokumentarkiver. 

 

Sak 66/16 Samarbeid mellom menighetene 
Vedtak: Menighetsrådet ser positivt på invitasjonen fra Fellesrådet i Sandnes om deltakelse i 

samarbeidsprosjektet i Sandnes Prosti fram mot 2020, med satsingsområdene ungdomsarbeid, 

diakoni og frivillighet. Gand menighet vil delta i arbeidet med å utforme innholdet i satsingen 

på hvert av disse 3 feltene. 

 

Sak 67/16 Møteplan for 2017 
Vedtak: Møteplanen godkjennes. 

 

 

 

 

Oddmund Nordgård, Menighetsrådsleder                                 Hanne Bolstad, Daglig leder 


