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Møteprotokoll  
Gand menighetsråd 
 

Møtedato: 10.06.2021 kl. 18:30 
Møtested: Menighetssal 1 
Arkivsak: 19/01049 
  
Til stede:  Arve Oftedal, Thomas Gardum, Erlend Mjølsnes, Hilde Seglem, 

Kjetil Tjessem, Astrid Harbo, Astrid Falck Olsen, Ragnhild Mestad 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Arne Jonassen 

  
Forfall:  Ole Tørring, Tormod G Rossavik 
  
Andre: Besøk fra Odd Sverre Arnøy 
  
Protokollfører: Hanne Bolstad 
  
 
 
SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

20/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 

Godkjenning av protokoll 

21/21 Godkjenning av møtebok 2 

Saker til behandling 

22/21 Tilsetting av ny ettåring 2021-2022 2 
23/21 Ansettelse av ungdomsveileder 3 
24/21 Satsningsområder Givertjeneste 3 
25/21 Utvidelse av kjøkken - Vurdering av alternativ utforming 4 

26/21 
Søknad og godkjennelse av planløsninger. 
Søknad om godkjennelse av kalkyle og finansieringsplan. 

5 

Orienteringssaker 

27/21 Orienteringssaker 5 

Eventuelt 

   
 
Sandnes, 28.06.2021 
 
Arve Oftedal 
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Sekretær 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

20/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 10.06.2021 20/21 

 
Møtebehandling i Gand menighetsråd 10.06.2021: 

Møtebehandling 

Gand menighetsråds vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 
Godkjenning av protokoll 

21/21 Godkjenning av møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 10.06.2021 21/21 

 
 
Møtebehandling i Gand menighetsråd 10.06.2021: 

Møtebehandling 

Gand menighetsråds vedtak  

Møtebok fra 6. mai godkjennes. 
 
 
Saker til behandling 

22/21 Tilsetting av ny ettåring 2021-2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 10.06.2021 22/21 

 
Møtebehandling i Gand menighetsråd 10.06.2021: 

Gand menighetsråds vedtak  

Ivan Tvedt tilbys stillingen som ettåring høsten 2021-sommeren 2022, i en 50% 
stilling (40% TOL og 60% Gand). 
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23/21 Ansettelse av ungdomsveileder 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 10.06.2021 23/21 

 
Møtebehandling i Gand menighetsråd 10.06.2021: 

Møtebehandling 

Gand menighetsråds vedtak  

David Stige tilbys stillingen som ungdomsveileder fra august 2021.  

 

24/21 Satsningsområder Givertjeneste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 10.06.2021 24/21 

 
 
Møtebehandling i Gand menighetsråd 10.06.2021: 

 
Gand menighetsråds vedtak  

AU vurderer følgende forslag som gjennomførbare i høst: 
 
Gjenta behovet for å ha faste givere i flere gudstjenester og menighetsblad, med 
konkretisering om hva pengene går til, vise giversøylen og minne om skattefradrag. - 
Astrid (prestene), Ungdommene, Menighetsbladet. 
 
Undersøke spleis, Grasrotandel, facebook-bursdagsinnsamlinger, som menigheten 
kan dele i sine private kanaler. Hanne, MR 
 
Dele informasjon om gudstjenester på facebook (annonser), plakater etc.  
Økt deltakelse på gudstjeneste = økt offerinntekt. Hanne, MR 
 
«Økonomiutvalg/MR» som kontakter folk i menigheten som er / ikke er givere, ved å 
bl.a. Dele ut flyers etter gudstjenester hver måned, Besøke menighetsgrupper og 
snakke om temaet. – MR/Thomas og Magne/stabskontakt for menighetsgrupper.  
 
Frivillighetsfesten: Minne om nye ansettelser og utgifter knyttet til dette, og at vi er 
privilegert som har et så aktivt menighetsarbeid. – Hanne (gjort) 
 
Presentasjonsgudstjenester og Informasjonsmøter for nye konfirmant-foreldre – Info 
om måter de kan være med og drive ungdomsarbeidet. – Hanne, Astrid og Astrid 
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25/21 Utvidelse av kjøkken - Vurdering av alternativ utforming 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 10.06.2021 25/21 

 
 
Møtebehandling i Gand menighetsråd 10.06.2021: 

 
Gand menighetsråds vedtak  

Menighetsrådet ber bispedømmerådet / arkitekt om å utarbeide et tredje alternativ, 
en kombinasjon av de to første alternativene. Strekke en rett, parallell vegg fra 
nordre murvegg i retning våpenhuset, med rett, lav vegg i stedet for diagonal, høy 
vegg.  
 

  

 

 
 
 
 

 
26/21 Søknad og godkjennelse av planløsninger. 
Søknad om godkjennelse av kalkyle og finansieringsplan. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 10.06.2021 26/21 

 
Møtebehandling i Gand menighetsråd 10.06.2021: 

 
Møtebehandling 

Gand menighetsråds vedtak  

Første punkt: Menighetsrådet godkjenner planløsningene, med forbehold om at 
kontorene i kirken med vindu ut mot atriet får nok dagslys. Stab og menighetsråd 
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vurderer det som nødvendig å bygge toalett ved kontorbygget, med inngang utenfor 
kontorbygget. 
 
Andre punkt: Kalkyle og finansieringsplan godkjennes.  
Menighetsrådet ønsker å stille med en garanti på 775.000kr inn i dette prosjektet, 
med lovnad om at arbeidsgruppen vil fortsette å jobbe for å få inn dette beløpet i 
tilskudd/gaver fra andre. 

 
Orienteringssaker 

27/21 Orienteringssaker 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 10.06.2021 27/21 

 
Møtebehandling i Gand menighetsråd 10.06.2021: 

Informasjon fra daglig leder, fellesråd, Julebygda og Ganddalen.  

Evaluering av frivillighetsfesten:  
Positivt med mat som var ferdig servert ved stolene, innsatsen fra stab, roen i 
rommet med tanke på lite bevegelse og forflytting, smaken på maten og kreative 
innslag. Negativt med lav lyd fra Oddvar Vignes, og mye klang i rommet.  
 
Gand menighetsråds vedtak  

Sakene tas til orientering. 

 
Eventuelt 


