Samlet oversikt over møtebøker fra 2017:

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd
Møtedato: 26.01.2017 Møtetid: 18:00 Møtested: Undervisningsrommet Åpning: Oddmund
Tilstede: Oddmund Nordgård, Sølvi Vigesdal, Oddny Bilstad, Birger Lindtjørn, Ingrid Løtveit,
Runar Lien, Dorthe Tronstad og Günther Theiss.
Fravær: Geir Mykletun
Varamedlemmer: Per Andreas Harestad, Arve Oftedal
Referent: Hanne Bolstad
Sak 1/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes, med den endring at saksbehandling og forslag til
vedtak fjernes i sak 6/17 fordi den er unntatt offentlighet.
Sak 2/17 Godkjenning av forrige møtebok
Vedtak: Møtebok godkjennes, med endring om at budsjett vedtas med justeringer.
Informasjonssaker:
a) Dagens situasjon. Hanne informerte.
b) Ganddalen og Julebygda menighetsutvalg. Representantene fra utvalgene informerte.
c) Fellesrådet informerte – Prosten informerte.
d) Fellesrådets satsningsområder mot 2020 – Hanne og Oddmund gav referat fra fellesrådets
møter med satsningsområdenes grupper 24./25.januar.
e) Frivillighetsfest 2. februar – Hanne informerte om MRs oppgaver.
f) Vakanse. Kirkevergen har bedt om møte med Bispedømmekontoret. Gunther informerte om
plan for møtet.
Sak 3/17 Årsmelding Vedtak: Årsmelding for Gand menighetsråd vedtas, men tall som
rapporteres i statistikken skal kvalitetssikres.
Sak 4/17 Støtte til Cuba-tur
Vedtak: Menighetsrådet innvilger ungdomsveileders søknad om økonomisk støtte til Cuba-tur
med inntil 30.000kr. Menighetsrådet søker støtte hos Kirkeringene og/eller Sandnes kommune for
å dekke inn utgiften på inntil 30.000kr.
Sak 5/17 Besøk fra Ganddalen menighetsutvalg
Fra Ganddalen MU: Astrid Harbo, Bjarne Helland, Christoffer Owe, Arne Dragsund.
Ganddalen menighetsutvalg orienterte om situasjonen for menigheten og planer for tida som
kommer. Dette ble fulgt opp av diskusjon omkring sentrale spørsmål som nytt kirkebygg,
fordeling av stillingsressurser og strategi for menighetsvekst.
Sak 6/17 Kirkeringene
Vedtak: Menighetsrådet nedsetter en komite som tilbyr Kirkeringene samtaler, med mål om å
opprette frivillig organisasjon som håndterer Kirkeringenes midler.

Sak 7/17 Satsningsområder og strategiarbeid
Saken behandles i ekstraordinært møte mandag 20. februar.
Sak 8/17 Flytte gudstjenesten 2. juli fra Gand til Stavanger
Vedtak: Gudstjenesten i Gand 2. juli flyttes til Stavanger Expo. Alternativet for de som ikke
ønsker å dra til Stavanger er fellesgudstjeneste for hele Sandnes prosti i Sandnes kirke.
Sak 9/17 Frivillighetskonferanse
Vedtak: Gand menighet bidrar med ressurser og lokaler til gjennomføringen av
frivillighetskonferanse i Gand kirke 20.-21.oktober 2017.
Sak 10/17 Kunstgave til bønnekapellet
Vedtak: Menighetsrådet ønsker at maleri gitt til Gand menighet henges opp i bønnekapellet.

Oddmund Nordgård
Menighetsrådsleder

Hanne Bolstad
Daglig leder

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd
Møtedato: 23.02.2017 Møtetid: 18:00

Møtested: Gand kirke

Tilstede:
Medlemmer: Oddmund Nordgård, Birger Lindtjørn, Dorthe Tronstad, Ingrid Løtveit, Geir Mykletun og
Günther Theiss. Fravær: Sølvi Vigesdal, Oddny Bilstad, Runar Lien.
Varamedlemmer: Per Andreas Harestad, Tommy Volden og Arve Oftedal.
Referent: Hanne Bolstad

Sak 12/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 13/17 Godkjenning av forrige møtebok
Vedtak: Møtebok ble godkjent, med endring om å skrive navn på kunstner under sak 10/17.

Sak 14/17 Årsregnskap
Vedtak: Fokus på økonomi fremover. Årsregnskap tas til etterretning.
Vedtak: GG sitt underskudd i 2016 dekkes av GGjr sitt overskudd.

Sak 15/17 Besøk fra Ungdomsleder
Ungdomsleder i Gand Catti Eide Risdal orienterte om status, utfordringer og fremtidsplaner for
ungdomsarbeidet.

Sak 16/17 Støtte til Kirkens Nødhjelp
Vedtak: Det er en uro i menighetsrådet omkring generalsekretæren i KN sine utspill i media om
abort. Menighetsrådet sender derfor et brev til representantskapet i KN, hvor vi ber om å få avklart
deres syn på denne tematikken.
Sak 17/17 Overføring av midler til Kirkeringene

Vedtak: Penger som står oppført under Kirkeringsutvalgets avdelingskonto 224 overføres til
bankkonto som er juridisk knyttet til den frivillige organisasjonen Kirkeringene tilsluttet Gand kirke,
org.nr. 918074929.

Informasjons- og debattsaker:
a) Ganddalen og Julebygda menighetsutvalg. Representantene informerte.
b) Fellesrådet og storsamling 15. februar. Geir informerte.
c) Økonomiutvalget gav et kort referat fra møtet denne uken.
d) Vakanse. Hanne informerte.
e) Menighetens årsmøte 26. mars. Oddmund informerte.
f) Ny vigselsliturgi. Alle ansatte i Sandnes kirkelige fellesråd har blitt bedt om å melde
fra til personalansvarlig, om de ønsker å delta i / reservere seg for likekjønnede
vigsler. Dette for å lette prosessen når vikarer skal innhentes etc.
g) Vedlikeholdsutvalget. Leder av vedlikeholdsutvalget, Tharald Brekne, informerte om
priser for ferdigstilling av parkeringsplassen.

Oddmund Nordgård, Menighetsrådsleder
Daglig leder

Hanne Bolstad,

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd
Møtedato: 30.03.2017 Møtetid: 18:00

Møtested: Gand kirke

Tilstede:
Medlemmer: Oddmund Nordgård, Birger Lindtjørn, Ingrid Løtveit, Geir Mykletun, Günther Theiss,
Oddny Bilstad, Tommy Volden, Svein Oddvar Netland og Arve Oftedal.
Fravær: Sølvi Vigesdal, Runar Lien, Per Andreas Harestad, Dorthe Tronstad.
Referent: Hanne Bolstad

Sak 18/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 19/17 Godkjenning av forrige møtebok
Vedtak: Møtebok godkjent.

Informasjons- og debattsaker:
h) Dagens situasjon.
i) Ganddalen og Julebygda menighetsutvalg.
j) Fellesrådet.
k) Frivillighetskonferansen 20.-21.oktober 2017. For frivillige og ansatte i bispedømmet.
l) Oppfølging av tidligere saker.

Sak 20/17 Parkeringsplassen
Vedtak: Menighetsrådet bevilger inntil 170.000kr fra Gands disposisjonsfond, som arbeidsutvalget
får i mandat å benytte til så stor og bra parkeringsplass som mulig, innenfor de økonomiske
rammene, og i samråd med Sandnes eiendomsselskap.
Plan for ferdigstilling inneholder i grove trekk å rive nettinggjerdet og steingjerdet, fjerne masse inn
til tomtegrensen, og bygge nytt steingjerde. Noen trær må kanskje fjernes i prosessen, men dette
skal man forsøke å forhindre av hensyn til skolens ønsker. Nye trær kan tilbys, dersom det er
innenfor de økonomiske rammene. Det skal søkes om økonomisk støtte til prosjektet hos
Kirkeringene og hos SR-bank.
Sak 21/17 Besøk fra Kirkemusikk

Kantor og musikalsk leder Bengt Norbakken la frem strategi, status og fremdriftsplaner for
kirkemusikken i Gand.
Sak 22/17 Likekjønnet vigsel
Uttalelse fra menighetsrådet: Det ligger ikke innenfor menighetsrådet sitt mandat å påvirke hvorvidt
soknets kirkebygg skal brukes til likekjønnet vigsel.

Sak 23/17 Strategiarbeid
Vedtak: AU jobber videre med mål og tiltak innen satsningsområdet Trosliv.
Oddmund Nordgård, Menighetsrådsleder
Daglig leder

Hanne Bolstad,

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd
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:
m) Dagens situasjon.
n) Økonomirapport.
o) Ganddalen og Julebygda menighetsutvalg.
p) 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.

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
Daglig leder

Hanne Bolstad,

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd
Møtedato: 08.06.2017 Møtetid: 18:00

Møtested: Undervisningsrommet

Tilstede: Günther Theiss, Oddny Bilstad, Ingrid Løtveit, Dorthe Tronstad, Runar Lien, Per Andreas
Harestad, Arve Oftedal, Svein Oddvar Netland.
Fravær: Sølvi Vigesdal var tilstede den første timen. Oddmund Nordgård, Birger Lindtjørn, Geir
Mykletun
Referent, og møteleder fra og med sak 35/17: Hanne Bolstad

Sak 31/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 32/17 Godkjenning av forrige møtebok
Vedtak: Møtebok godkjennes, med forslag om tilleggsopplysning i sak 30/17;
– forslagene fra økonomiutvalget var flere enn de representert i møteboken.

Sak 33/17 Godkjenning av møtebok fra strategimøte 20. februar
Vedtak: Møtebok godkjennes.

Sak 34/17 Besøk fra Diakon Magne Bjåstad
Diakonen kom og fortalte om strategi, sine arbeidsoppgaver og planer for fremtiden.

Sak 35/17 Strategiarbeid
Vedtak: Menighetsrådet vedtok mål og tiltak innen satsningsområdet «Trosliv»:

Mål - Trosliv
Mer bibel:
Menigheten får økt kunnskap om Bibelen og større glede av å lese i den.

Mer bønn:
Menigheten får en nærere og dypere relasjon til Gud gjennom bønn.

Menighetsgrupper:
Flere i menigheten får tilbud om å være med i mindre fellesskap der de kan utvikle sin relasjon til Gud.

Tiltak - Trosliv
Mer bibel:
Bibelstudie på nett; «Gand Bible Acadamy», med presentasjon av Bibelens bøker.
Nettbasert studie, med lenker til «ny episode» hver 3.uke.

Mer bønn:
Presentere «bønneverktøy» for menigheten; lære menigheten ulike måter å be på.
- I tillegg blir det økt fokus på følgende forslag; utseendet i bønnekapellet blir fysisk endret på, det blir satt av
stilletid under gudstjeneste til stille bønn, og det skal være oftere tilbud om forbønn under nattverd
Menighetsgrupper:
Ingen tiltak settes foreløpig; stab (i hovedsak Kristine/Magne) jobber videre med gruppearbeid.
Menighetsrådet re-evaluerer tiltak i september/oktober, etter staben har hatt utvidet stabsdag.

Informasjons- og debattsaker:

-

Dagens situasjon. Hanne informerte.
Julebygda og Ganddalen menighetsutvalg. Ingrid og Gunther informerte.
Sokneprestens homofilistandpunkt. Rådet kom med innspill til Gunther om hvordan det
skal gjøres kjent i menigheten at han har snudd i homofilispørsmålet.

Sak 36/17 Høring: Forslag til nye regler for valg av Menighetsråd, Bispedømmeråd og
Kirkemøtet.
Vedtak: Gand menighetsråd ønsker ikke å endre valgordningen som den er nå. Rådet vedtok å ikke
sende inn høringsforslag.

Sak 37/17 Samarbeidsprosjekt Ungdomsarbeidet og Carlisle (NMS).
Vedtak: Menighetsrådet gir sin tilslutning til at ungdomsseksjonen i Gand inngår en formell
samarbeidsavtale med NMS og Carlisle, England.

Sak 38/17 Retting av hjemmelshaver for kirker og gravlunder.
Vedtak: Menighetsrådet ønsker å legge til i hjemmelen, at Gand kirke sin grense mot eiendommene
mot nord-vest/Juvelveien 2 skal flyttes helt inntil tomtegrensen.
Rådet ønsker også at Gann gravlund innebefatter marka foran Rådhusmarka barnehage. Utenom
disse to endringsforslagene, samtykker Gand menighetsråd til de resterende grenselinjene inntegnet
på det tilsendte kartutsnittet.

Hanne Bolstad
Daglig leder

Sølvi Vigesdal
Nestleder

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd
Møtedato: 31.08.2017 Møtetid: 18:00

Møtested: Undervisningsrommet

Tilstede: Oddmund Nordgård, Sølvi Vigesdal, Oddny Bilstad, Birger Lindtjørn, Dorthe Tronstad,
Tommy Volden, Arve Oftedal, Svein Oddvar Netland.
Fravær: Günther Theiss, Geir Mykletun, Runar Lien, Per Andreas Harestad, Øystein Lemvik.
Permisjon: Ingrid Løtveit
Referent: Hanne Bolstad

Sak 39/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 40/17 Godkjenning av forrige møtebok
Vedtak: Møtebok godkjennes.

Informasjons- og debattsaker:

-

Dagens situasjon. Hanne informerte.
Økonomi. Hanne presenterte økonomirapport for jan-juni, samt informasjon om
økonomiutvalgets iverksatte tiltak.
Ganddalen og Julebygda menighetsutvalg. Representantene informerte.
Fellesrådet. Hanne informerte.

AU vedtak: Ingrid Løtveit har fått stilling som lærer i Sogn og Fjordane. Hun har derfor søkt om
permisjon fra sitt verv i menighetsrådet, som representant i Julebygda menighetskomite,
arrangementskomiteen for Julespelet/60-årsjubileum og som leder for økonomiutvalget.
Permisjonssøknaden innvilges.

Sak 41/17 Besøk fra Trosopplæringsutvalget
Se eget notat

Sak 42/17 Valg av ny representant til Julebygda menighetsutvalg og økonomiutvalget
Vedtak: Menighetsrådet velger Oddny Bilstad som representant til Julebygda menighetsutvalg, og
foreslår Svein-Oddvar Netland som ny representant i menighetsrådets økonomiutvalg. Oddmund
følger opp Svein-Oddvar før neste AU-møte for å høre om han vil bli med i utvalget.

Sak 43/17 Strategiarbeid
Vedtak: Menighetsrådet vedtar tiltak under trosliv | menighetsgrupper; Arrangere
inspirasjonssamlinger for menighetsgrupper minst én gang i året.
Sak 44/17 Utforming og formidling av strategidokument
Vedtak: AU utformer strategidokumentet. Strategidokumentet formidles til menigheten, og i
menighetsbladet i form av intervju med et medlem i MR.
Sak 45/17 Behovsliste til Kirkeringene i Gand
Vedtak: Gand menighetsråd vedtok behovsliste til Kirkeringene i Gand, som videreformidles av daglig
leder til Kirkeringene.

Oddmund Nordgård
Menighetsrådsleder

Hanne Bolstad
Daglig leder

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd
Møtedato: 28.09.2017 Møtetid: 18:00

Møtested: Undervisningsrommet

Tilstede: Oddmund Nordgård, Sølvi Vigesdal, Birger Lindtjørn, Tommy Volden, Arve Oftedal, Øystein
Lemvik, Per Andreas Harestad.
Fravær: Günther Theiss, Geir Mykletun, Oddny Bilstad, Dorthe Tronstad, Runar Lien, Svein Oddvar
Netland
Permisjon: Ingrid Løtveit
Referent: Hanne Bolstad

Sak 46/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 47/17 Godkjenning av forrige møtebok
Vedtak: Møtebok godkjennes.

AU-vedtak:
- HEL*-konferanse: AU avslår støtte for frivillige ledere i Petrus til HEL-konferanse i Trondheim. (*HEL
er et opplegg tilrettelagt for konfirmanter med spesielle behov) Oppfordrer ledere til å delta på
Frivillighetskonferansen i stedet.
- Test av søylevask av RS Vedlikehold: Vi har mottatt tilbud om fasadevask og soppbehandling av
kirken. RS Vedlikehold gjennomførte en uforpliktende test på en søyle fredag 15.september. AU vil,
på grunnlag av resultatet av testen, beslutte om RS Vedlikehold skal få oppdraget med å vaske resten
av kirkebygget.
- Førstehjelpskurs: AU, ved hjelp av frivillige, ønsker å arrangere førstehjelpskurs for stab og frivillige.
Leder/nestleder undersøker mulighetene for å gjøre dette i løpet av våren.

Informasjons- og debattsaker:

-

Dagens situasjon. Hanne informerte.
Ganddalen menighetsutvalg. Birger informerte.
Fellesrådet. Ludvig informerte.

Sak 48/17 Besøk fra prestetjenesten, ved prost Ludvig Bjerkreim.
I sokneprestens fravær kom i stedet prosten på besøk. Han informerte om status og fremtidsplaner
for prestetjenesten i Gand.

Sak 49/17 Støtte til Frivillighetskonferansen 20.-21.oktober 2017
Vedtak: Menighetsrådet vedtar å dekke deltakeravgiften for en frivillig leder fra hver avdeling.

Sak 50/17 Plan for støtte til eksterne lederkurs
Vedtak: Daglig leder gis fullmakt til å avgjøre hvilke eksterne lederkurs stab og frivillige medarbeidere
kan få dekket av menighetsrådet, innenfor vedtatt budsjett.
Sak 51/17 Strategi; Implementering av tiltak: ansvarsfordeling og framdriftsplaner
Vedtak: Menighetsrådet vedtok tidsrammer for de fleste tiltakene, og foreslo navn på frivillige.
Ansvar og tidsrammer for tiltaksområdet «tjeneste» ble utsatt til neste menighetsrådsmøte, på
grunn av uklarhet i formulering av tiltak. Tiltaksplan som ble vedtatt foreløpig, ser slik ut:

Mål
Mer Bibel:
Menigheten får økt
kunnskap om Bibelen og
større glede av å lese i
den.

Tiltak
-Bibelstudie på nett;
«Gand Bible Acadamy»,
med presentasjon av
Bibelens bøker.

Mer bønn:

-Presentere
«bønneverktøy» for
Menigheten får en
menigheten; lære
nærere og dypere
menigheten ulike måter
relasjon til Gud gjennom
å be på.
bønn.

Ansvar

Tidsramme

Sokneprest + Daglig leder + Februar 2018 (MarkusOddmund Nordgård
evangeliet)

Diakon + bønnegruppe

Vår 2018

-Revidere bønnekapellets Kapellan + Ungdomsleder + Høsten 2017
Bønnegruppe
utsmykning
-Stilletid under
gudstjeneste til bønn

Diakon + Sokneprest

Høsten 2017

-Oftere tilbud om
forbønn under nattverd

Diakon + Sokneprest +
bønnegruppe

Høsten 2017

Menighetsgrupper:
Flere i menigheten får
tilbud om å være med i
mindre fellesskap der de
kan utvikle sin relasjon til
Gud.

-Det arrangeres
oppfølgingsmøter for
menighetsgruppene
minst en gang i året.

Bedre organisering:

- Ha frivillige som
hovedledere i de ulike
Alle som har eller ønsker tjenestegruppene. En i
en frivillig tjeneste i Gand stab som kontaktperson.
skal få tydelige oppgaver
tilpasset ønsker, evner og
- Organisere de frivillige i
arbeidskapasitet, på en
en forbedret elektronisk
slik måte at de frivillige
database (i samråd med
ressursene utnyttes så
Fellesrådets satsning på
effektivt som mulig.
frivillighet).
Bedre oppfølging:

Kapellan + diakon +
_________

Høsten 2017

Ledere for de ulike
avdelingene
+ kontaktperson i stab for
hver avdeling

Våren 2018

Frivillighetskoordinator
+ Kateket
+ Oddmund Nordgård

Høsten 2017-2018/
Fellesrådets progresjon

- Lederkurs /
Lederutrustning.

Hver person som har en
frivillig tjeneste i Gand
skal bli sett, tatt på alvor
og ivaretatt.
- En fast kontaktperson Som for hovedledere,
(fadder) for hver frivillige tre ruter opp.
medarbeider.

Oddmund Nordgård
Menighetsrådsleder

Hanne Bolstad
Daglig leder

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd
Møtedato: 26.10.2017 Møtetid: 18:00

Møtested: Undervisningsrommet

Tilstede: Oddmund Nordgård, Sølvi Vigesdal, Birger Lindtjørn, Oddny Bilstad, Geir Mykletun, Dorthe
Tronstad, Tommy Volden, Arve Oftedal, Per Andreas Harestad, Svein Oddvar Netland.
Fravær: Günther Theiss, Runar Lien Permisjon: Ingrid Løtveit Referent: Hanne Bolstad

Sak 52/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 53/17 Godkjenning av forrige møtebok
Vedtak: Møtebok godkjennes, med endring i sak 51/17 – førte på navn på O. Nordgård under tiltak
om bibelstudie på nett.
Informasjons- og debattsaker:

-

Dagens situasjon. Hanne informerte.
Økonomirapport 3.kvartal. Hanne informerte. Menighetsrådet tar rapporten til
orientering.
Ganddalen menighetsutvalg. Birger informerte.
Fellesrådet. Geir informerte.

Sak 54/17 Status fra økonomiutvalget.
Saksbehandling: Økonomiutvalget består nå av Runar Lien, Arve Oftedal og Hanne Bolstad. Det er
ønskelig med to flere medlemmer i utvalget. Rådet ser igjen på vedtak fra april-17: 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.
Flere forslag fra menighetsrådet:
- Be Joar Fandrem bli med i økonomiutvalget. Se også etter en PR-ressurs.
- Få noe utdelt i hånden, brosjyre med godt formulert tekst.
- Konkretisere med plakater inne i kirken hva givertjenesten går til.

- Ferdig utfylt giro, som kan signeres og legges i postkassen.
- A4-ark på veggen med «Givertjeneste» - som viser igjen.
- Ringe/sende brev til faste givere med påminnelse om å øke gave i tråd med konsumprisindeks.
- 3-4 gudstjenester på rad med fokus på givertjeneste, hvor en fra menighetsrådet sier noen ord
under gudstjenesten og noen står ved utgangsdøren og samler inn givere/deler ut info.
- Ha en aksjon i begynnelsen av året.2018. (Presisere at dette ikke gjelder «gjester» i menigheten)
- Trykke brosjyre/info om givertjeneste i menighetsbladet.

Sak 55/17 Implementering av tiltak innen satsningsområdet «Tjeneste»
Vedtak:
- Det gjøres et forsøk med å innføre ny struktur for organisering av det frivillige gudstjenestearbeidet:
Gudstjenestekomiteen organiseres i tjenestegrupper, og hverDet utnevnes en leder for hver av
dagens tjenestegrupper. har en leder. Lederen for gruppen har ansvaret for å organisere og lære opp
sin gruppe. Frivillighets-koordinator og Sogneprest er nærmeste kontaktperson for lederne avi
gruppene. Menighetsrådet utfordrer en frivillig medarbeider til å gjennomføre omorganiseringen
sammen med frivillighetskoordinator.
- Behovet for å organisere de øvrige avdelingene i menigheten på samme måte og eventuelt innføre
et ledernivå av frivillige som organiserer de ulike sektorene,samt å vurdere hvordan den nye
gudstjenestekomiteen organiseringen av fungerer, evalueres i 2018.

Sak 56/17 Svar fra Kirkens Nødhjelp
Saken utsettes til neste møte pga. tid.

Oddmund Nordgård

Hanne Bolstad

Menighetsrådsleder

Daglig leder

Kommentert [1]: Dette øverste nivået av
ledere/ledergrupper klarte vi ikke å lande i møtet. Det er jo
dette vi skulle ta opp igjen i 2018. Men det er selvfølgelig
helt fint om frivillighetskoordinator arrangerer møte med
lederne for tjenestegruppene også før vi har ferdigbehandlet
dette øverste nivået.

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd
Møtedato:30.11.2017Møtetid:18:00Møtested: Undervisningsrommet
Tilstede:Oddmund Nordgård, Sølvi Vigesdal(til kl.19.30), Birger Lindtjørn, Oddny Bilstad,
Tommy Volden, Arve Oftedal, Per Andreas Harestad, Øystein Lemvik, Geir Mykletun (fra
kl.19.00),
Fravær:Dorthe Tronstad, Günther Theiss, Runar LienPermisjon: Ingrid LøtveitReferent:Hanne
Bolstad(frakl.18.30)
Sak 56/17 Svar fra Kirkens Nødhjelp
Vedtak:Menighetsrådet tar svaret fra Kirkens Nødhjelp (KN) til orientering. Daglig leder
takker,på vegne av menighetsrådet,generalsekretæren i KN for svaret.
Sak 57/17Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 58/17Godkjenning av forrige møtebok
Vedtak: Møtebok godkjent.
Sak 59/17 Rekonstituering av menighetsrådetVedtak: Menighetsrådet velger inn Geir
Mykletun somleder, og Sølvi Vigesdal som nestleder.
Sak 60/17 Høring om ny lov om tros-og livssynssamfunn
Vedtak:Menighetsrådet slutter seg til forslag tilhøringssvar fra Nettverk For Kirkelige Fellesråd.
Sak 61/17 Møteplan for 2018
Vedtak:Menighetsrådet vedtokmøteplan for 2018.
Sak 62/17 Offerliste for 2018
Vedtak:Menighetsrådet vedtokhvilke eksterne organisasjoner som skal motta offergaver fra Gand
menighet i 2018.
Sak 63/17 Menighetsbladet
Vedtak:Menighetsrådet vedtok atantall utgivelser av Tilstede i 2018reduseres fra fem til fire
blader i året.
Sak 64/17 Søknad om permisjon
Vedtak:Runar Lien søker om permisjon på ubestemt tid. Søknaden innvilges i inntil ett år.
Eventuell ny søknad behandles etter ett år om nødvendig.
Informasjons-og debattsaker:
- Dagens situasjon. Hanne informerte.
- Julebygda menighetsutvalg. Oddny informerte.
- Fellesrådet. Geir informerte.
Oddmund NordgårdHanne Bolstad
MenighetsrådslederDaglig leder

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd
Møtedato: 14.12.2017 Møtetid: 19:00

Møtested: Hos Oddmund Nordgård

Tilstede: Geir Mykletun, Sølvi Vigesdal, Oddmund Nordgård, Dorthe Tronstad, Oddny Bilstad, Tommy
Volden, Arve Oftedal, Per Andreas Harestad, Svein Oddvar Netland.
Fravær: Øystein Lemvik, Birger Lindtjørn, Günther Theiss.
Permisjon: Ingrid Løtveit, Runar Lien Referent: Hanne Bolstad

Sak 64/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 65/17 Godkjenning av forrige møtebok
Vedtak: Møtebok godkjennes.
Informasjons- og debattsaker:

-

Dagens situasjon. Hanne informerte.
Julebygda menighetskomite. Ingen møter siden sist.
Ganddalen menighetsutvalg. Ingen møter siden sist.
Fellesrådet. Geir informerte.

Sak 66/17 Offerliste 2018
Vedtak: Offerlisten for Gand menighet godkjennes. Daglig leder gis fullmakt til å endre på datoer om
nødvendig.

Sak 67/17 Budsjett 2018
Vedtak: Budsjettet vedtas.

Geir Mykletun
Menighetsrådsleder

Hanne Bolstad
Daglig leder

