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Protokoll fört vid styrelsemöte i Örtagårdskyrkan 2007-05-03
Närvarande:
Olle Hjelm
Kjell Wendin
Britt Lundberg
Per-Olof Rosdal
Kerstin Joelsson
Marcus Grönberg
Anna-Lena Rosdal
Erik Gustafsson
Andréas Skogholm
Georg Axelsson

ordförande
vice ordförande
Sekreterare
t o m § 52
vice församlingsföreståndare, adjungerad
ungdomsledare, adjungerad
ekonomiansvarig, inbjuden, t o m § 52

Inledning

Sammanträdet inleds i bön med tacksägelse för John Rosdahl.
Marcus delar några ord och leder i bön.
Georg hälsas särskilt välkommen.

Öppnade

§ 43
Olle förklarar styrelsemötet öppnat.

Dagordningen

§ 44
Den föreslagna dagordningen godkännes med kompletteringar
av övriga frågor.

Reflektioner på
församlingsaftonen 21/4

§ 45
Mötet hölls i en positiv atmosfär.
Frågan om ”Naturlig församlingsutveckling” bordlägges till
nästa styrelsemöte.

Kassörsfrågan

§ 46
Beslutas
- att under en övergångsperiod ska en grupp ansvara för
kassörsuppdraget. Olle tillfrågar Stig-Åke Ängsved,
Roland Magnusson, revisorerna Lotta Hjelm och LarsArne Rosdahl om de vill ingå i gruppen. Georg
Axelsson är sammankallande.
- att uppdra åt församlingens revisorer att genomföra en
revision.
- att uppdra åt valberedningen att föreslå en ersättare i
styrelsen för Johan Rosdal. Valet blir sedan på ett
församlingsmöte.
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Rapporter från
arbetsgrupperna
Beslut i anslutning till
rapporterna

§ 47
Rapporter lämnas av Marcus, Kjell (se bilagorna 1 och 2), Erik
(se bilaga 4), Olle, Kjell, Peo och Andréas (se bilaga 3).
Beslutas
- att Olle Hjelm och Arne Carlsson är församlingens
kontaktpersoner mot arkitektfirman Clarus Arkitekt AB.
- att ”Minutbibeln” ska överlämnas till årets
konfirmander i samband med gudstjänsten den 27 maj.
Erik Gustavsson ansvarar.
- att godkänna förslaget till budget för sommankollot (se
bilaga 3) och att församlingen står för ev. underskott,
enligt budgetförslaget 13 000:-.
- att föra över 20 000:- för utgifter i samband med
sommarkollot till församlingens kontokort.
- att ett möte med fördelning av arbetsuppgifterna vid
Medeltidsdagarna hålls den 1 augusti kl 18.00 enligt
arbetsgruppens förslag (se bilaga 4).

Budget 2007

§ 48
Frågan om budget för 2007 bordlägges.

Förfrågan om besök
från församlingen
Arken

§ 49
Beslutas att tacka nej till förfrågan om besök från församlingen
Arken.

Föreståndarfrågan

§ 50
Beslutas
- att Kjell fortsätter kontakterna med den pastor som
föreslagits från EFK och föreslår ett besök, med samtal
med styrelsen och predikan i gudstjänst. Förslag på
datum är 27/5 (förmiddagsgudstjänst), 1/7
(förmiddagsgudstjänst) och 3/6 (kvällsgudstjänst) i nu
nämnd ordning.

Byggnadsfond

§ 51
Beslutas
- att en byggnadsfond ska finnas, som ett särskilt konto i
kontoplanen.

Sponsorer till
sommarkollot

§ 52
Uppdras åt Georg Axelsson att arbeta med frågan om sponsorer
till sommarkollot. Andréas ger Georg underlag.

Inför församlingsmötet

§ 53
Vid församlingsmötet den 13 maj tas bl a frågorna om förvärv,
predikningar på hemsidan och föreståndarfrågan upp.
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Övriga frågor
a) Blommor till
begravningar

§ 54
Kerstin och Anna-Lena beställer blommar från församlingen
till begravningar.

b) Andréas lön och
ersättningar

Enligt rekommendation från EFK beslutas att Andréas lön höjs
med 2,4% från 1 maj till 15 766 :- /månad.
Bilersättningen höjs till 18 kr/mil.
Den så kallade representationsersättningen om 300:-/månad
upphör och ersätts med en ersättning för telefonsamtal och sms
om 150:-/månad.

c) Hittelön

Beslutas att Britt ger en blomma från församlingen som tack till
den lärare som hittade församlingens kontokort.

d) Samplanering

Beslutas att Andréas och församlingens planeringsgrupp för en
dialog för att förhindra ”planeringsmissar”.

e) Kollekt vid
Kyrkornas dag

Beslutas att föreslå att kollekten vid kyrkornas dag tillfaller
Lutherhjälpen.

f) Ansvarig utgivare för
hemsidan

Beslutas att Hans Lundberg utses till ansvarig utgivare till
församlingens hemsida.

g) Utlåningsbok

Beslutas att inför en ”utlåningsbok”, där alla lån som görs från
kyrkan antecknas. Erik ombesörjer detta.

Avslutning

§ 55
Olle förklarar styrelsemötet avslutat och leder i bön.
.

Vid protokollet

Justeras

Britt Lundberg
sekreterare

Olle Hjelm
ordförande

Förteckning över bilagor:
Fastighetsgruppen 070307
Fastighetsförsäljningsgrupp 070328
Budget för sommarkollot
Träff angående Medeltidsdagarna och
Bröd till Bröder 070423
Missionsrådet 070326

bilaga 1
bilaga 2
bilaga 3
bilaga 4
bilaga 5
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Bilaga 3 till styrelseprotokoll 20070503

Frikyrkorna i Arboga's
gemensamma sommarkollo

Avgifter
Öresutjämning
Bidrag/Sponsorer
Summa inkomster

Inköp material o mat
Lokalhyra

Resultat
Budget
2006
2007
62 500,00 kr 70 000,00 kr
0,03 kr

0,00 kr

45 965,00 kr 75 000,00 kr
108 465,03
kr

145 000,00
kr

15 546,64 kr 18 000,00 kr
6 000,00 kr

6 000,00 kr

Porto

880,00 kr

900,00 kr

Resor

6 173,92 kr

6 500,00 kr

Löner (6 personer)

65 366,70 kr 93 800,00 kr

Sociala avgifter

14 883,30 kr 30 409,00 kr

Utbildning personal
(livräddning+brandskydd)
Summa utgifter

Resultat

0,00 kr

2 500,00 kr

108 850,56
kr

158 109,00
kr

-385,53 kr

-13 109,00
kr

