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Protokoll fört vid styrelsemöte i Örtagårdskyrkan 20070809
Närvarande:
Olle Hjelm
Kjell Wendin
Britt Lundberg
Roland Magnusson
Per-Olof Rosdal
Marcus Grönberg

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
kommer under § 83

Inledning

Olle Hjelm inleder styrelsemötet med bön.

Öppnade

§ 82
Olle förklarar styrelsemötet öppnat.

Dagordningen

§ 83
Den föreslagna dagordningen godkännes med tillägg av
”uppföljning av tidigare ärenden”. Inga övriga frågor anmäls.

Uppföljning av tidigare
ärenden

§ 84
Angående § 72 noteras:
a) Äldre ungdomar kommer att tillfrågas om att ingå i
ledarteam med ansvar för ungdomssamlingarna.
b) Förfrågan till Lars-Arne om tankarna kring utåtriktad
evangelisation står på Olles ”att göra-lista”.
c) Arbetsgruppen om målbeskrivning utifrån visionen har
ännu ej samlats.
d) Arbetet med att ta fram en ny policy för uthyrning
pågår.
Angående § 77 om medlemskap i Arbetsgivaralliansen
meddelar Roland att han fortsätter att arbeta med frågan.
Angående § 80 c om teambesök får Andréas uppdraget att
arbeta vidare med detta.
Angående § 80 e meddelas att en utvärdering av bönehelgen
har gjorts.
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Rapporter från
arbetsgrupperna

§ 85
Rapporter lämnas av Olle, Peo, Roland (bilaga 1) och Marcus.
Samtal förs om den röda tråden i församlingens arbete och om
mängden verksamhet i församlingen.
Noteras att 120 000:- har förts över från ”arvspengarna” till
kontot för löpande utgifter.

Personalärenden

§ 86
Kjell berättar att Björn Strömvall ännu inte har lämnat besked
om han vill komma till oss i Arboga eller inte.
Kjell redogör för fördelningen av Andréas arbetstid (bilaga 2).
Olle får uppdraget att arbeta vidare med frågan om ansvarig för
”Udda freda 17” och Marcus med frågan om ansvarig för
söndagsskolan.
Andréas ansökan om att i tjänsten få deltaga och medverka i en
ungdomsledarutbildning i Pingstkyrkan i Eskilstuna avslås. Det
ska undersökas om det finns utbildningar ordnade t ex av EFK
eller SMU, som kan passa för Andréas.

Avslutning

§ 87 Olle förklarar styrelsemötet avslutat och Marcus delger
några tankar och leder i bön.

Vid protokollet

Justeras

Britt Lundberg
sekreterare

Olle Hjelm
ordförande

Förteckning över bilagor:
Grov uträkning av församlingens
ekonomi
Beräknad tid för arbetsveckans uppgifter
för Andréas Skogholm

bilaga 1
bilaga 2

