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Protokoll fört vid styrelsemöte i Örtagårdskyrkan 2007-05-31
Närvarande:
Olle Hjelm
Kjell Wendin
Per-Olof Rosdal
Marcus Grönberg
Anna-Lena Rosdal
Roland Magnusson
Andréas Skogholm

ordförande
vice ordförande

ungdomsledare, adjungerad

Inledning

Ordförande Olle Hjelm hälsar välkommen till styrelsemötet.
Ett speciellt välkommen riktas till Roland Magnusson, som vid
fyllnadsval valdes till styrelseledamot i församlingsmöte den 13
maj.
Marcus delade några tankar omkring Guds omsorg och leder i bön.

Öppnande

§ 55
Olle förklarar styrelsemötet öppnat.

Dagordningen

§ 56
Den föreslagna dagordningen godkänns med komplettering av val
av mötessekreterare och de övriga frågor som anmäls.

Val av
mötessekreterare

§ 57
Till mötets sekreterare väljs Kjell Wendin

Val av kassör

§ 58
Roland Magnusson väljs till församlingens kassör.
Roland kommer att samarbeta med Stig-Åke Ängsved enligt
förslaget till arbetsfördelning (se bilaga 1).
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad

Tecknande av
församlingens namn

§ 59
-

Styrelsen beslutar
att församlingens namn tecknas var för sig av ordförande
Olle Hjelm, vice ordförande Kjell Wendin, kassör Roland
Magnusson samt Stig-Åke Ängsved.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad
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Bordlagda frågor

§ 60
De från föregående möte bordlagda frågorna bordlades åter.

Rapporter från
arbetsgrupperna

§ 61
från ekonomigruppen (se bilaga 2)
Andréas rapporterar från planeringen av kollo.
Olle rapporterar att Örtagårdskyrkans lås kommer att bytas ut
före sommaren.
Olle meddelar också att arkitektfirman Clarus räknar med att
komma igång med sitt uppdrag under juni månad.
Styrelsen beslutar
- att nyckel utlämnas mot en deponeringsavgift på 100 kr.
Marcus meddelar att det blir ytterligare utbildningstillfällen
för att sköta ljudanläggningen och projektorn.

Budget 2007

§ 62
-

Personalärenden

Styrelsen beslutar
att inte utarbeta någon budget för 2007.
att uppdra åt ekonomigruppen att arbeta med ett
budgetförslag för år 2008.

§ 63
Planering skedde av Björn och Alexandra Strömvalls besök den
1 juli. Påpekades att församlingen bör ha en uppföljningsträff av
besöket så snart som möjligt.
Ett samtal följde om anställningsförhållanden i framtiden.
Framfördes tanken att församlingen under en tidsbegränsad period
skulle kunna ha två anställda. Om insamlingarna inte täcker
lönekostnaderna skulle arvskapitalet kunna användas.
Kjell meddelar att Andréas har semester 18-24 juni och
23 juli-5 augusti.

Naturlig Församlings
Utveckling

§ 64
Styrelsen väljer Per-Olof Rosdal till NFU-ansvarig.
Ansågs att det är lämpligt att starta upp när en
församlingsföreståndare är anställd.
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Hyressättning

§ 65
Förelåg förslag från vice värden till ny hyressättning.
Styrelsen beslutar enligt förslaget
- att hyran för Gula husets lägenhet tre rum och kök är
3 700 kr. inkl. el.
- att hyran för Gula husets lägenhet fyra rum och kök är
5 700 kr. inklusive el.
- att hyran för lägenheten i kyrkan är 2 700 kr. inklusive el.
En av hyresgästerna Margareta Bohlin hade inkommit med
skriftliga synpunkter på en hyreshöjning (se bilaga 3).
Olle hade skrivit ett svar.
Styrelsen beslutar
- att ta skrivelsen som sitt eget svar (se bilaga 4).

Postfack

§ 66
Kontorets postfack är inaktuella.
Styrelsen utser
- Erik Gustafsson, Hans Lundberg, Lotta Hjelm och Andréas
Skogholm att göra en översyn av postfacken.

Övriga frågor

§ 67

a) Willow Creek
konferens

Andréas informerar om och uppmanar styrelsen att tillsammans
deltaga i en Willow Creek konferens den 28-29 september.
Styrelsen är positiv och uppmanas att återkomma med
intresseanmälan.

b) Ekonomiprogram

Församlingen har erbjudits ett ekonomiprogram.
Styrelsen beslutar
- att Ekonomigruppen gör en översyn av behov samt gör
nödvändiga inköp av ekonomiprogram och tillbehör.

c. Planering
Styrelsemöten

Datum för kommande styrelsemöten: 28 juni, 9 augusti,
6 september, 4 oktober, 1 november och 29 november.

Avslutning

§ 68
Olle förklarar styrelsemötet avslutat och leder i bön.
.

Vid protokollet

Justeras

Kjell Wendin
mötessekreterare

Olle Hjelm
ordförande

Förteckning över bilagor:
Fördelning av ekonomiansvaret i AFF
Ekonomirapport
Brev från Margareta Bohlin
Styrelsens svar till Margareta Bohlin
Protokollsutdrag

bilaga 1
bilaga 2
bilaga 3
bilaga 4
bilaga 5
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