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1. Definisjon 
a) Sang og musikkrådet er menighetens ledende organ til å lede og koordinere 
sang og musikktjenesten i menigheten. 
 
b) SMR er underlagt Eldsterådet (ER) og Lederrådet (LR), men styrer seg selv, 
leder og behandler saker som vedrører menighetens sang og musikkarbeid. 
 
c) SMR vil være med på å videreutvikle og forbedre til en hver tid sangvalg som 
benyttes i møtene.  
 
d) SMR ønsker å samarbeide tett med de oppsatte møteledere ang; 
gjennomføring av det musikalske innholdet i møtene. 
 
e) SMR være med på å framelske og praktisere lovsang og tilbedelse i 
menigheten. 

 
2. Leder i SMR 

Lederen velges internt i SMR, godkjennes av ledergruppa og innsettes i 
menighetsmøte. 

 
3. Økonomi: 

SMR utarbeider eget budsjett som legges fram for Lederrådet (LR). 
Videre fastsettes de økonomiske rammene (budsjett) i fellesskap av LR, og legges 
fram for menighetsmøtet/årsmøtet for godkjenning.  
Innenfor godkjent budsjett opererer SMR fritt.  

 
4. Arbeidsbeskrivelse: 

• Ivareta og videreutvikle sang og musikktjenesten i menigheten. 
• Fornye og videreutvikle det musikalske innholdet i møtene 
• Legge fram planer og budsjett for lederrådet/økonomirådet 
• Ha SMR styremøter så ofte det er behov (ca. 1 g. mnd.) 
• Skrive referat fra styremøter og gi dette videre til Lederrådet. 
• Sette opp spille/sangturnus for søndags kvelds-møtene. 
• Delta på sang og musikkonferanser. 
• Ivareta menighetens musikkinstrumenter og se til at disse er i orden 
• Rekruttere musikere og sangere 
• Arrangere flere større musikkmøter i løpet av året 
• SMR forventer et godt og nært samarbeid med menighetens lederskap og 

ledergruppe. SMR forventer også et godt og nært samarbeid med lydteknikere 
som blir benyttet, og til andre sangere og musikere. 

• SMR forventer også at alt teknisk utstyr (mikrofoner, mikrofonkabler, 
monitorer og lydanlegg) som trengs ifm. for å få god sang og musikk, blir godt 
vedlikeholdt og at dette fungerer bra til en hver tid. 
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